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100 dage er en roman om uro og begær. Løgn, svigt og selvbedrag. Om enevældige konger i og uden for
kongehuset, og hvad der gemmer sig bag al pragten i de nordlige forstæder omkring Dyrehaven. 100 dage er
en selvstændig efterfølger til den anmelderroste Hambros Allé 7-9-13, der udkom i 2015. Skilsmisseadvokaten
Caroline går lange ture i Dyrehaven, hun ved ikke helt selv hvorfor. Hendes ejendomsmæglermand Kaare er
ved at komme på fode efter en konkurs og har store planer. Deres søn Lukas ligger mest inde på
teenageværelset, hvorfor er han ikke driftig som sine forældre? Kogebogsforfatteren Line søger kærligheden
på nettet. Hun længes efter en ordentlig mand, og en dag står han der så, lægen, forskeren, levemanden Peter.
Er han alt det, hun savner og mere til? Grafikeren Cille mistede sit job under finanskrisen og kan ikke finde
tilbage til arbejdsmarkedet. Hun føler sig usynlig, ægtemanden og McKinsey-konsulenten Ask ser hende
heller ikke mere. Han arbejder og træner og undrer sig over, hvad der blev af hans søde, glade kone, hvorfor
tager hun sig ikke lidt sammen? Vi kommer ind bag facaden hos tre privilegerede familier, der på hver deres
måde kæmper med forventninger til sig selv og hinanden. De higer efter kærlighed, fremdrift, familie og
mening, men har svært ved at finde tilfredsstillelse i det liv, de møjsommeligt har bygget op. Teenagerne
forsøger at leve op til den standard, deres succesfulde forældre har sat, men de mange muligheder og medfødte
privilegier kan være svære at forvalte. 100 dage er en skarp og underholdende roman om livet i det nordlige

København, hvor økonomiske problemer, eksistentielle kriser og misbrug ikke undgår at se dagens lys.
Pressen skriver: »Samtidsportræt af den økonomiske overklasses kriser er koncist, detaljerigt og skrevet med
finesse … Det er rent fortælleteknisk overlegent, især med henblik på, hvor dybe og nuancerede portrætterne
er … Lotte Kaa Andersen kunne meget vel være en af Danmarks nye prosaister, der skriver danskernes
historie i øjenhøjde … Man kan ikke undgå at lade tankerne glide mod Christian Kampmanns portræt af
Familien Gregersen, selvom Lotte Kaa Andersen fornyer med skarp og satirisk humor. Forhåbentlig kommer
der mindst ét bind mere om familierne fra Hambros Allé.« ***** – Anna Møller, Kristeligt Dagblad »et
nøgleord i hendes to romaner og i høj grad også i den nye: Troværdighed. Lotte Kaa Andersen har et eminent
blik for detaljer og situationer, for mennesker og måder … uhyre præcist og med et flow, så man som læser
bliver ført gennem al denne pinagtige almindelighed med lige dele begejstring over, at en samtidig dansk
forfatter kan registrere det største og det mindste så præcist« ***** – Søren Kassebeer, Berlingske »Skarpt
blik for livet bag facaden … Lotte Kaa Andersen spidder vores drømme om det gode liv med veloplagt humor
og ironi … Lotte Kaa Andersen skriver slagfærdigt, vældig underholdende og med et skarpt blik for livet bag
facaden.« **** – May Schack, Politiken »Lotte Kaa Andersen er en rap skribent med sprogøre og satirisk
talent. Man mærker, at hun har moret sig, mens hun skrev, men også at hun har empati for sine personer …
sprogtonen rammer så meget plet« – Birte Weiss, Weekendavisen »velskrevet … Lotte Kaa Andersen skriver
godt, og man lærer hurtigt personerne at kende« **** – Pia Stilling, Villabyerne »Det er en meget sympatisk
fortælling, og Lotte Kaa Andersen får med et levende sprog guidet læseren igennem et kritisk panoramablik
over vores samtid.« **** – Anne Skov Thomsen, Nordjyske Stiftstidende
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