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Cocktailklubben Malene Dietz Hent PDF En stormende forelskelse fører den unge lægestuderende Cecilie til
København, hvor hun får et jobtilbud, det er svært at takke nej til. Champagne, fester og dyre middage er

pludselig en del af hverdagen, men alt for sent opdager hun, at medaljen har en bagside.

»Jeg bunder et lyserødt shot, før jeg med rystende hænder hælder lidt vodka op til fyren ved baren. Er nødt til
at slå hjernen og kroppen på autopilot, hvis jeg skal gennemføre det her. Følelsen af at overskride mine egne
grænser med syvmileskridt er overvældende, men også blandet med en underlig form for spænding, der

sender bølger af adrenalin gennem min krop.«

Malene Dietz (født 1971) er uddannet cand.comm., forfatter, freelancejournalist, foredragsholder etc. Hun har
en lang række fagbøger bag sig, blandt andre den prisbelønnede undervisningsbog Projekt Samfundsfag. I

2009 udkom hendes debutroman Duften af Kaffe.
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