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Ullas verden Jacob Koch Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Velkommen til Ullas Verden. Ulla er en ældre,
bramfri dame, der ikke lader sig trække rundt ved næsen. Hun går ofte til grænsen og indimellem over den,

men alligevel er det svært ikke at heppe på hende …

„Hvad i alverdens rigere lande tror du, du foretager dig, menneske?“
Ulla til ’Kukkeren’

Ulla fortæller om hændelserne i sit liv til Margrethe: Hun møder en mand, der vist nok har fået kikkertøjne,
og diskuterer indædt med indehaveren af et supermarked om, hvorvidt det kan være rimeligt at hamstre

urimelige mængder pølser på tilbud.  

Ulla laver en masse fejl, og er måske af samme årsag let at genkende sig selv i. Men der står også mere
mellem linjerne i Ullas Verden, og her er de underspillede relationer mellem menneskene værd at lægge

mærke til. 

Ullas Verden er Jacob Koch Sørensens debut som forfatter. Han er født i 1982 i Horsens, opvokset i
Skanderborg og uddannet cand. mag. i litteraturhistorie. Siden 2013 har han arbejdet som administrator på et

lager.
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