Nummer Et, eller
Forlag:

Forlaget Vandkunsten

Udgivet:

6. august 2015

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Ljudmila Petrusjevskaja

Kategori:

Litteratur og fiktion

ISBN:

9788776952440

Nummer Et, eller.pdf
Nummer Et, eller.epub

Nummer Et, eller I andre muligheders haver forener det bedste og det mest nervepirrende fra bogens og
computerspillenes verden. Et mareridt, der udspiller sig igen og igen med forskellige detaljer og med skift i
tid, sted, form og genre. Som i et computerspil er hvert nyt kapitel et nyt niveau, og helt gennemskueligt er det
ikke, hvordan hovedpersonen, en videnskabsmand med speciale i uddøende folk, havnede lige netop der, og
hvilke regler der gælder på det pågældende niveau, men fremad bliver han trukket af en suggestiv
selvdestruktiv kraft. Ord som forandringsvillig og omstillingsparat blegner i romanens univers. De andre
muligheders haver byder ikke på vederkvægende svale drikke i store træers skygge, men frodige og
uforudsigelige er havernes helvede. Moderne storbyliv og fortidige religioners rædselsvækkende ritualer,
forfald og moralsk opløsning eksisterer parallelt. Dilemmaerne, som hovedpersonen må tage stilling til
undervejs, er alment menneskelige, men det evige spørgsmål om hvem, der snyder hvem, står åbent. En ny
roman af den store russisk forfatter Ljudmila Petrusjevskaja, som i sit hjemland både er hadet, beundret og
elsket.

Vendsyssel Køreforening, Danmarks nordligste køreforening afholder landsstævne 12. Et tilbud, der kunne
være interessant for svenske og norske kuske. Prøv WYPE gratis i en måned Få første måned GRATIS.
Velkommen til Næstved Kommunes Foreningsportal.
Er du borger, der leder efter en forening som udbyder de aktiviteter, som interesserer dig, så finder du. Er du
borger, der leder efter en forening som udbyder de aktiviteter, som interesserer dig, så finder du. 3 2016 | 57 |
Den gamle enhed: HbA1c % 3,8 eAG/M-BG mmol/l 5,4 6,2 7,0 7,7 8,5 9,3 Fødselsnummer er et ellevesifret
registreringsnummer som tildeles av den norske stat til alle landets innbyggere. Andre specielle valutaer –
enten multinationale, ædelmetaller eller valutaer med særlige økonomiske betydninger: Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac).
Hent et online tilbud og få hurtigt en uforpligtende pris på vinduespoleringen.
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