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»En af de bedste og krasseste kvindefrigørelsesromaner herhjemme. Den proklamerer ikke frigørelsen. Den
problematiserer den.«

Jens Kistrup, Berlingske Tidende

Dorrit Willumsen, f. 1940 i København, har siden debut’en i 1965 med novellesamlingen Knagen udsendt en
række digte, noveller og romaner, i 1983 succes’en Marie. En roman om Madame Tussauds liv og i 1986

generationsromanen Suk hjerte.

Dorrit Willumsens romaner er oversat til adskillige sprog, Marie til ikke mindre end 7.

Dorrit Willumsen har modtaget 9 litterære priser i Danmark, deriblandt Det danske Akademis store
Litteraturpris i 1981, Kritikerprisen og Boghandlernes Gyldne Laurbær i 1983.

 

PROGRAMMERET TIL KÆRLIGHED

»Dorrit Willumsen skriver den mest lyriske prosa i dagens Danmark. Programmeret til kærlighed er en
foruroligende og fremragende bog. Smuk og uhyggelig – et koldt gys.«

Birgitte Grue, Aktuelt
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