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Oscar Wildes elevator Lars Saabye Christensen Hent PDF Forlaget skriver: 12 historier om mennesker
forskellige steder i livet: barnet, den gamle, døende mand, den unge, fortabte, forelskede og kåde, den
midtvejskriseramte. Mennesker der på hver deres måde bakser med tilværelsen og sig selv. Fanget i

novellernes skarpe fokus på begivenheder der viser sig at blive skelsættende. Som skjulte kædereaktioner af
små undere eller store katastrofer midt i hverdagens trummerum, udløst af en længsel efter - om så bare i et

glimt - at komme på omgangshøjde og i nærkontakt med livet. Ligesom Lars Saabye Christensens foregående
romaner, Halvbroderen og Maskeblomstfamilien, er disse noveller fortalt med skarphed, humor og gehør for

tilværelsens tragikomiske grundtone.

Lars Saabye Christensen (f. 1953) har siden sin debut i 1976 udgivet en lang række digt- og
novellesamlinger, romaner og skuespil. Sit litterære gennembrud fik han med generationsromanen "Beatles"
(1984, da. udgave 1986), som har klassikerstatus i Norge. Den stort anlagte roman "Halvbroderen" (2001, da.
udgave 2002) vandt Nordisk Råds Litteraturpris 2002 og er udkommet i 25 lande. Med "Halvbroderen" og
"Maskeblomstfamilien" (2003, da. udgave 2004) befæstede Lars Saabye Christensen sin position som en af

Norges største nulevende forfattere.

 

Forlaget skriver: 12 historier om mennesker forskellige steder i livet:
barnet, den gamle, døende mand, den unge, fortabte, forelskede og
kåde, den midtvejskriseramte. Mennesker der på hver deres måde

bakser med tilværelsen og sig selv. Fanget i novellernes skarpe fokus
på begivenheder der viser sig at blive skelsættende. Som skjulte
kædereaktioner af små undere eller store katastrofer midt i

hverdagens trummerum, udløst af en længsel efter - om så bare i et
glimt - at komme på omgangshøjde og i nærkontakt med livet.

Ligesom Lars Saabye Christensens foregående romaner,
Halvbroderen og Maskeblomstfamilien, er disse noveller fortalt med
skarphed, humor og gehør for tilværelsens tragikomiske grundtone.

Lars Saabye Christensen (f. 1953) har siden sin debut i 1976 udgivet
en lang række digt- og novellesamlinger, romaner og skuespil. Sit
litterære gennembrud fik han med generationsromanen "Beatles"
(1984, da. udgave 1986), som har klassikerstatus i Norge. Den stort

anlagte roman "Halvbroderen" (2001, da. udgave 2002) vandt
Nordisk Råds Litteraturpris 2002 og er udkommet i 25 lande. Med
"Halvbroderen" og "Maskeblomstfamilien" (2003, da. udgave 2004)
befæstede Lars Saabye Christensen sin position som en af Norges

største nulevende forfattere.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Oscar Wildes elevator&s=dkbooks

