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Jeg forbander tidens flod Per Petterson Hent PDF "VINDER AF NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS 2009
Året er 1989. Tiderne skifter. Muren falder. I løbet af nogle intense efterårsdage følger vi Arvid Jansen, 37 år.

Han skal skilles fra ungdomskæresten. Hans mor har fået kræft og rejser pludselig til Danmark med den
gamle færge Holger Danske. Der er noget hun skal have styr på. Arvid følger efter hende to dage senere og

siger til sig selv at han gør det for at støtte hende, men er det nu også hele sandheden?

Jeg forbander tidens flod er en roman om historiens ubønhørlige malstrøm. Titlen er hentet fra et digt af Mao,
der var en af Arvid Jansens politiske stjerner dengang i 70’erne da han som så mange andre norske maoister
lod sig proletarisere og tog arbejde på en fabrik. Og i morens øjne forspildte chancen for et andet liv end det

hun selv har haft ved samlebåndet på chokoladefabrikken Freia.

""Virtuos."" JyllandsPosten * * * * *

""Mesterlig."" Berlingske Tidende * * * * *

""Stor romankunst."" Ekstrabladet * * * * * "

 

"VINDER AF NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS 2009 Året er
1989. Tiderne skifter. Muren falder. I løbet af nogle intense
efterårsdage følger vi Arvid Jansen, 37 år. Han skal skilles fra

ungdomskæresten. Hans mor har fået kræft og rejser pludselig til
Danmark med den gamle færge Holger Danske. Der er noget hun

skal have styr på. Arvid følger efter hende to dage senere og siger til
sig selv at han gør det for at støtte hende, men er det nu også hele

sandheden?

Jeg forbander tidens flod er en roman om historiens ubønhørlige
malstrøm. Titlen er hentet fra et digt af Mao, der var en af Arvid
Jansens politiske stjerner dengang i 70’erne da han som så mange
andre norske maoister lod sig proletarisere og tog arbejde på en

fabrik. Og i morens øjne forspildte chancen for et andet liv end det
hun selv har haft ved samlebåndet på chokoladefabrikken Freia.

""Virtuos."" JyllandsPosten * * * * *

""Mesterlig."" Berlingske Tidende * * * * *

""Stor romankunst."" Ekstrabladet * * * * * "



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jeg forbander tidens flod&s=dkbooks

