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Endnu ikke er et portræt af forfatteren Elvine Brink, fortalt gennem hendes viltre dagbogsoptegnelser fra et
langt liv. Mennesker mødes, lever og dør.

Elvine bor i et lille samfund og er en gudsbenådet outsider. Hun har hverken økonomi, netværk eller forbrug.
Hun er distræt, depressiv og tænker dagligt på døden.

Men hun har sproget i sin magt og en fantastisk energi. Hun er usentimental, observant og kan være
berusende kontant. Gennem Elvines optegnelser aftegnes den afmægtige outsiders kraftfulde hudfletning af

konsumsamfundets bobler af falskhed.

Med Elvine Brink har Vibeke Grønfeldt skabt en af sine mest markante romanfigurer - fuldt på højde med
Agate Holm fra  Mindet (2005), Indretningen (2008) og Livliner (2011).

Pressen skriver:

»Vibeke Grønfeldts dagbogsroman er et smukt og skarpt portræt af en enspænder. [.] en lang række
mennesker levendegøres i [.] Vibeke Grønfeldts [.] præcise og magtfulde sprog.«

***** - May Schack, Politiken
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