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KØBE KÅLROER handler om Amanda, som er først i trediverne og bor alene i Brooklyn. Hendes liv drejer
sig mest om kål, linser og krydderiblandinger, mens kærester, veninder og arbejde kommer i anden række.

I sit køkken dissekerer Amanda sig selv og verden, når hun over gryderne snakker om alt fra sine forliste
forhold over Foucault til prisen på flødeis. En vegetarisk kogebog og roman i ét, med mere eller mindre
brugbare opskrifter, der også kan laves med lidt for gamle varer. Et underholdende, kærligt og intelligent

portræt af en politisk korrekt kvinde i en verden, der tit er svær at få greb om.

Nomineret til den prestigefulde Munch-Christensens Debutantpris
"Velskrevet og interessant" - Jyllands-Posten

"Fuld af en udefinerbar, konstant, men mild ironi" - Weekendavisen
"Der er flere lovende takter i Anders Haahr Rasmussens debut" - Information

"Uhyre underholdende ... intelligent og medrivende" - Modspor
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