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Nuller i mellemlandet Johnny Harboe Hent PDF "Vi stirrer og stirrer på katastrofen."
Thomas er rejsende i katastrofer. Som selvlært journalist drager han verden rundt og beretter om død og

ødelæggelse. Peter er flygtet fra et forlist ægteskab. Fejlslagne investeringer har ødelagt parcelhustilværelsen.
De to barndomsvenner har ikke talt sammen i årevis, men mødes ved et tilfælde i 2010 under askeskyen fra
den islandske vulkan Eyjafjallajökull. Sammen begiver de sig af sted mod vulkanen, mens de mindes deres

fælles fortid og gør status over de mellemliggende år.
Nuller i mellemlandet er en fortælling om dette årtusindes første årti, hvor det rastløse menneske mere end

nogensinde definerede sig igennem popkultur og globale begivenheder.

Om forfatteren

JOHNNY HARBOE
(f. 1977) er opvokset i Sønderjylland. Uddannet mag.art. i litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet.
Freelance litteraturanmelder ved Morgenavisen Jyllands-Posten. Debuterede i 2006 med romanen Tolv
rum. Har desuden udgivet romanerne Tabspartiet (2010) og Forestillinger om flugt og hjemkomst (2011).

Om Tabspartiet:
"Tankevækkende og velskrevet roman med allegorier og en historie i flere lag. Det er ikke nogen letlæst bog,

men en udfordrende bog med mulighed for diskussioner og overvejelser." (Fra lektørudtalelsen)
Om Forestillinger om flugt og hjemkomst:

"I mere end 50 korte, novellelignende neddyk i erindringen, tiden og stedet tegnes i de enkelte fragmenter,
men især i helheden, nogle fremragende billeder, der i den samlede mosaik bliver til helstøbt litteratur." (Fra

lektørudtalelsen)

 

"Vi stirrer og stirrer på katastrofen."
Thomas er rejsende i katastrofer. Som selvlært journalist drager han
verden rundt og beretter om død og ødelæggelse. Peter er flygtet fra

et forlist ægteskab. Fejlslagne investeringer har ødelagt
parcelhustilværelsen. De to barndomsvenner har ikke talt sammen i
årevis, men mødes ved et tilfælde i 2010 under askeskyen fra den
islandske vulkan Eyjafjallajökull. Sammen begiver de sig af sted

mod vulkanen, mens de mindes deres fælles fortid og gør status over
de mellemliggende år.

Nuller i mellemlandet er en fortælling om dette årtusindes første årti,
hvor det rastløse menneske mere end nogensinde definerede sig

igennem popkultur og globale begivenheder.

Om forfatteren

JOHNNY HARBOE
(f. 1977) er opvokset i Sønderjylland. Uddannet mag.art. i

litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet.
Freelance litteraturanmelder ved Morgenavisen Jyllands-Posten.

Debuterede i 2006 med romanen Tolv
rum. Har desuden udgivet romanerne Tabspartiet (2010) og

Forestillinger om flugt og hjemkomst (2011).



Om Tabspartiet:
"Tankevækkende og velskrevet roman med allegorier og en historie i
flere lag. Det er ikke nogen letlæst bog, men en udfordrende bog

med mulighed for diskussioner og overvejelser." (Fra
lektørudtalelsen)

Om Forestillinger om flugt og hjemkomst:
"I mere end 50 korte, novellelignende neddyk i erindringen, tiden og
stedet tegnes i de enkelte fragmenter, men især i helheden, nogle
fremragende billeder, der i den samlede mosaik bliver til helstøbt

litteratur." (Fra lektørudtalelsen)

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Nuller i mellemlandet&s=dkbooks

