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Camilla and the horse Christina Hesselholdt Hent PDF Forlaget skriver: Camilla and the Horse er en samling
indbyrdes forbundne fortællinger, der demonstrerer Christina Hesselholdts position som en Danmarks fineste
forfattere. Bogen beskriver menneskers forhold til hinanden, og især de sider af forholdet, som drejer sig om

længsel og brutalitet. Og den beskriver hvordan menneskers længsler og drømme fastholdes af næsten
usynlige magtforhold.

Camilla and the Horse er på den måde en bog, der påtager sig skønlitteraturens rolle som tydning af livet.
Man bliver klogere på sin verden af at læse Christina Hesselholdt.

Det handler bl.a. om Kristian og Alma, der vandrer om på den britiske hede. Det er det landskab, som Emily
Brontë levede i og skrev om i "Stormfulde Højder". Kristian og Alma er begyndt at slide på hinanden og

væmmes ved tanken om at blive gamle sammen. Scenen skifter til Edward, som flytter ind i sit
barndomshjem, hvor hans gamle forældre har taget deres eget liv - ´mens vi selv kan´, som de udtrykker det.
Det bliver en grusom fortælling om døde, der holder levende i et jerngreb. Igen skifter scenen til Camilla og

Charles, der spenderer 9.000 kroner på en stripbar i Berlin - det bliver en dekadent fortælling om
seksualitetens magt.

»En af Danmarks bedste prosaforfattere vrider sit talent i nye retninger.«
- Tue Andersen Nexø, Information

»Suverænt, modent/legesygt Hesselholdtsk, minutiøst forpligtet på tekstens og fortællerens (og
bifortællerens) associative, humørsyge forgodtbefindende. Det er en forbandet eventyrlysten skrift selv og

især når det bare handler om en legetøjsbjørn.«
- Lars Bukdahl, Weekendavisen 

 

Forlaget skriver: Camilla and the Horse er en samling indbyrdes
forbundne fortællinger, der demonstrerer Christina Hesselholdts
position som en Danmarks fineste forfattere. Bogen beskriver

menneskers forhold til hinanden, og især de sider af forholdet, som
drejer sig om længsel og brutalitet. Og den beskriver hvordan
menneskers længsler og drømme fastholdes af næsten usynlige

magtforhold.

Camilla and the Horse er på den måde en bog, der påtager sig
skønlitteraturens rolle som tydning af livet. Man bliver klogere på

sin verden af at læse Christina Hesselholdt.

Det handler bl.a. om Kristian og Alma, der vandrer om på den
britiske hede. Det er det landskab, som Emily Brontë levede i og
skrev om i "Stormfulde Højder". Kristian og Alma er begyndt at
slide på hinanden og væmmes ved tanken om at blive gamle
sammen. Scenen skifter til Edward, som flytter ind i sit

barndomshjem, hvor hans gamle forældre har taget deres eget liv -
´mens vi selv kan´, som de udtrykker det. Det bliver en grusom
fortælling om døde, der holder levende i et jerngreb. Igen skifter



scenen til Camilla og Charles, der spenderer 9.000 kroner på en
stripbar i Berlin - det bliver en dekadent fortælling om seksualitetens

magt.

»En af Danmarks bedste prosaforfattere vrider sit talent i nye
retninger.«

- Tue Andersen Nexø, Information

»Suverænt, modent/legesygt Hesselholdtsk, minutiøst forpligtet på
tekstens og fortællerens (og bifortællerens) associative, humørsyge
forgodtbefindende. Det er en forbandet eventyrlysten skrift selv og

især når det bare handler om en legetøjsbjørn.«
- Lars Bukdahl, Weekendavisen 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Camilla and the horse&s=dkbooks

