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Lisa har sit eget system til at huske. Hun er blevet student som 15-årig og kender de første 500 cifre af Pi.
Men hun ved kun, at Sverige ligger under Norge, fordi moren har fortalt, at hendes svenske elsker altid vil
ligge nederst. Det er Lisas franske far, som har givet hende et særligt forhold til ord, tal og musik. Han forlod
familien, da hun var 10 år, og nu rejser Lisa til Paris for at genfinde ham. Men faren er ikke så let at træffe.
Lisa indleder et forhold til sin overbo, en aldrende musikanmelder, som går under navnet "Le Monstre".

 

Pressen skriver:

 

 »Line-Maria Lång er lykkedes med en roman, som man ikke slipper og som rumsterer længe i hovedet
bagefter. (…) Sprogligt er Lång også en nydelse – hun kan slå en stemning an, så man ikke bare ser, men også

hører og lugter det skildrede for sig (…) Artiskokhjerte anbefales herfra på det varmeste.«

- Weekendavisen 

 

»Sprogligt er det en fornøjelse hele vejen igennem, både når vi er på den sjove og på den alvorlige side. Lång
kan med ganske få ord karakterisere en person, så vi ser hende for os (…) Med "Artiskokhjerte" har hun taget

et kæmpeskridt i sit unge forfatterskab, som jeg virkelig glæder mig til at følge.«

- Kristeligt Dagblad

 

»Line-Maria Långs første roman forbinder raffineret forældre med sprog, løgn og svigt … Artiskokhjerte skal
læses langsomt og opmærksomt, som god litteratur jo skal det.«

- Information

»Den unge romandebutant Line-Maria Lång skriver intet mindre end fabelagtigt.«

***** - Alt for damerne
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