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Fri Vilje Helga Hjorth Hent PDF Forlaget skriver: Helga Hjorth: "Jeg kjente igjen alt som ble beskrevet i
anmeldelsene. Hyttene på Toffelsø og kranglingen om testamentet og om takstene, sykehusinnleggelsen til
mamma, pappas fall i trappen, Veras tale på revisorkontoret; hver eneste episode anmelderne hentet ut av
romanen for å ramme inn beskrivelsen av Veras litterære verk, var hentet fra vårt liv, mitt liv. Men jeg kjente
ikke igjen pappa som hatet alle kvinner - alle unntatt Vera, som han syntes var uimotståelig. Eller mamma
som hadde visst om overgrepene, men bare snudde ryggen til fordi hun var mer opptatt av fasade. Jeg kjente
ikke igjen Even som et såret barn heller, Ingvill som spilte offentlig godhetsperson, meg selv som hatet
storesøsteren min, eller Vera som bare var et offer."
Romanen er et litterært genmæle imod søsterens, Vigdis Hjorths, kritikerroste og stærkt omdebatterede,
autofiktive roman "Arv og miljø".
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