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Toen Morris achttien was verbrak zijn moeder Fieke zonder opgaaf van reden alle contact met hem. Nu, vijftien jaar
later, zit hij tot zijn eigen verbazing samen met haar in een vliegtuig naar Corsica. Het doel? Zijn wereldvreemde
moeder naar het sterfbed van zijn oma brengen. Een beladen onderneming, want ook oma heeft al jaren geen contact
meer met Fieke, en net als Morris heeft zij geen idee waarom.
Vallen als het heet is is een tragikomische rollercoaster die bol staat van de intriges, verbale krachtmetingen en
curieuze motieven, zijdelings gebaseerd op Jepsens eigen leven.

`Vallen als het heet is is strak, humoristisch en scherp observerend geschreven. De lezer ziet niet alleen de moeder,
maar ook de manier waarop de hoofdpersoon naar haar kijkt, en zijn eigen falen daarin. Erg knap gedaan.
Myrthe van der Meer, auteur van paaz

Jelmer Jepsen (1976) volgde na zijn studie Communicatiewetenschappen verschillende opleidingen en workshops op
het gebied van schrijven en literatuur. Opiniërende stukken van zijn hand verschenen in Volkskrant Magazine en De
Morgen. Vallen als het heet is is zijn debuutroman.
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