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GENFÆRD er et hverdagsdrama om at sørge og at vende langsomt tilbage til livet.

Frederik indlogerer sig på et hotel ude i skoven. Hotellet drives af en familie. Familiens overhoved er den
bryske Henriette, der herser og regerer med døtre og ansatte. Men der hviler en sær stemning over hotellet.

Hvem er egentlig i familie med hvem? Og hvad er der blevet af storebroren Rasmus?

Frederik bliver hurtigt tiltrukket af datteren Pus og bliver næsten viljesløst spundet ind i familien og hotellets
hemmeligheder. Samtidig dukker hans egen hemmelighed op til overfladen. Han er selv på flugt fra et

mareridt.

Pressen skriver:

»Genfærds store kvalitet er dens beskrivelse af det almindelige, af en lethed i
dagene, af en sommerstemning … En fin, fin bog.«

– Tue Andersen Nexø, Information

»Dennis Gade Kofods nye roman fortæller med forfinet lavmælthed om en
sorgfuld mand på et ondt hotel«

– Lars Bukdahl, Weekendavisen

»Stramt, visuelt iagttagende, gådefuldt skriver Dennis Gade Kofod fra sit Bornholm, som han har gjort det
før, og hos ham er der ikke megen idyl og solskin over den ø.«

**** – Dorte Hygum Sørensen, Politiken

»Absurd, sørgelig og virkelighedsnær skæbnefortælling«

***** – Anne Pia Holmgaard, ALT for damerne

**** – Dagbladenes bureau

»Dennis Gade Kofod excellerer i små store romaner, hvor næsten intet sker, mens alt er i oprør, forfald og
forandring lige under huden. "Genfærd" er ingen undtagelse, og den lever helt op til hans fire første fine

romaner.«

**** – Kultunaut
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