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Resignation og portvin Jan Jakob Tønseth Hent PDF Forlaget skriver: I Resignation og portvin har vores
desillusionerede helt Hilmar Iversen slået sig ned i provinsbyen Fredrikstad og giftet sig med den langt mere
handlekraftige Signe, søster til hans gamle ven Oskar, der endte med at begå selvmord. Han har deltaget i den
spanske borgerkrig, tilbragt fire års landflygtighed med at fælde træer i Sverige under besættelsen og erfaret
udrensningerne i Norges Kommunistiske Parti på sin egen krop. Ud i ægteskabets og elskovens kunst er

Hilmar dog ingen erfaren mand, men får hjælp af Karl Evangs tidsskrift for Seksuell Opplysning, som Signe
insisterer på at han skal læse. Ud over sit arbejde som boghandlermedhjælper går Hilmar meget op i sin have,
hvor han diskuterer Schopenhauer med sneglene og klipper hækken under højmessen, alene for at vække
naboernes forargelse. Indimellem får han et anfald af smerte som bliver kureret med portvin, indtil han

kommer under kniven hos dr. Fjell og får fjernet en kugle, kaliber 7,62, som han har gået rundt med siden
borgerkrigen i Spanien. Nej, ingen kan vel have ondt af at Hilmar Iversen er blevet en mand som går op i de

nære ting. Men selv da bliver han aldrig helt almindelig!

Med det sidste bind i trilogien om Hilmar Iversen har Jan Jakob Tønseth skabt en medfølt og original
fortælling om et menneske som er mærket og såret af tilværelsens omskiftelige luner.

Uddrag af norske anmeldelser:

»Hilmar Iversen er skrevet ind i litteraturhistorien med et stort udråbstegn.«
- Dagbladet

»Et sjældent og stærkt stykke fortællekunst der vil blive stående som et af årtusindeskiftets bedste norske.«
- Dagsavisen

»En varm og betagende fortælling.«
- Sarpsborg Arbeiderblad

»Morsom og bevægende. En af de sidste tiårs store norske læseoplevelser.«
- Adresseavisen

»Jan Jakob Tønseth har endnu en gang givet os en vidunderlig roman. Læs den!«
- Anne-Lise Johnsen, Frederiksstad Blad, 6 stjerner

 

Forlaget skriver: I Resignation og portvin har vores desillusionerede
helt Hilmar Iversen slået sig ned i provinsbyen Fredrikstad og giftet
sig med den langt mere handlekraftige Signe, søster til hans gamle
ven Oskar, der endte med at begå selvmord. Han har deltaget i den
spanske borgerkrig, tilbragt fire års landflygtighed med at fælde

træer i Sverige under besættelsen og erfaret udrensningerne i Norges
Kommunistiske Parti på sin egen krop. Ud i ægteskabets og

elskovens kunst er Hilmar dog ingen erfaren mand, men får hjælp af
Karl Evangs tidsskrift for Seksuell Opplysning, som Signe insisterer
på at han skal læse. Ud over sit arbejde som boghandlermedhjælper
går Hilmar meget op i sin have, hvor han diskuterer Schopenhauer
med sneglene og klipper hækken under højmessen, alene for at

vække naboernes forargelse. Indimellem får han et anfald af smerte
som bliver kureret med portvin, indtil han kommer under kniven hos



dr. Fjell og får fjernet en kugle, kaliber 7,62, som han har gået rundt
med siden borgerkrigen i Spanien. Nej, ingen kan vel have ondt af at
Hilmar Iversen er blevet en mand som går op i de nære ting. Men

selv da bliver han aldrig helt almindelig!

Med det sidste bind i trilogien om Hilmar Iversen har Jan Jakob
Tønseth skabt en medfølt og original fortælling om et menneske

som er mærket og såret af tilværelsens omskiftelige luner.

Uddrag af norske anmeldelser:

»Hilmar Iversen er skrevet ind i litteraturhistorien med et stort
udråbstegn.«
- Dagbladet

»Et sjældent og stærkt stykke fortællekunst der vil blive stående som
et af årtusindeskiftets bedste norske.«

- Dagsavisen

»En varm og betagende fortælling.«
- Sarpsborg Arbeiderblad

»Morsom og bevægende. En af de sidste tiårs store norske
læseoplevelser.«
- Adresseavisen

»Jan Jakob Tønseth har endnu en gang givet os en vidunderlig
roman. Læs den!«

- Anne-Lise Johnsen, Frederiksstad Blad, 6 stjerner

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Resignation og portvin&s=dkbooks

