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Grand Manila Kjartan Fløgstad Hent PDF Forlaget skriver: »Kjartan Fløgstads dokumentariske
kollektivroman Grand Manila fortæller, og det gør den på en måde, så man må overbevises om, at nok
nedlægges den tunge industri i vores ende af verden, men romanen kommer fortsat til at findes ... Grand

Manila er et komplekst, velskrevet og bevægende romanmonstrum, der rummer historier om både de små og
de store sammenhænge.«

- Jon Helt Haarder, Jyllands-Posten

»Det er et stykke magisk dokumentarisme med et klart kritisk, satirisk sigte, ømt og brutalt båret af en række
myldrende fortællinger. ... Romanen har en højere munterhed i al bidskhed, er gennemtrukket af en kritisk

nostalgi, som afsætter krummelyrede spørgsmålstegn ved store emner på fortællingens frie, bugnende marked
under hvide og sorte, sejlende skyer.«

- Torben Brostrøm, Information

»... tilbage står en roman, der ikke lader sig dømme på, om man køber forfatterens politiske verdensbillede,
men som overbeviser i kraft af sin originale miljøskildring og sine rørende skæbner.«

- Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen

»Vanen tro fra de fabulante forgængere Plat og krone og Paradis på jord skuer han viden om, men snarere
med kalejdoskop end med kikkert: Det er det samme globalt sammenfiltrede, men lokalt splintrede

nutidssamfund, han danner stadig nye fortællemønstre af.«
- Politiken

»Fløgstad, når han er bedst. Ikke nem at læse pga. skift i tid, sted og genrer, men man bliver opslugt af den,
både dens sprog, persongalleri og hele univers.«

- Lektørudtalelse

 

Forlaget skriver: »Kjartan Fløgstads dokumentariske kollektivroman
Grand Manila fortæller, og det gør den på en måde, så man må

overbevises om, at nok nedlægges den tunge industri i vores ende af
verden, men romanen kommer fortsat til at findes ... Grand Manila er
et komplekst, velskrevet og bevægende romanmonstrum, der rummer

historier om både de små og de store sammenhænge.«
- Jon Helt Haarder, Jyllands-Posten

»Det er et stykke magisk dokumentarisme med et klart kritisk,
satirisk sigte, ømt og brutalt båret af en række myldrende

fortællinger. ... Romanen har en højere munterhed i al bidskhed, er
gennemtrukket af en kritisk nostalgi, som afsætter krummelyrede
spørgsmålstegn ved store emner på fortællingens frie, bugnende

marked under hvide og sorte, sejlende skyer.«
- Torben Brostrøm, Information

»... tilbage står en roman, der ikke lader sig dømme på, om man
køber forfatterens politiske verdensbillede, men som overbeviser i
kraft af sin originale miljøskildring og sine rørende skæbner.«

- Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen



»Vanen tro fra de fabulante forgængere Plat og krone og Paradis på
jord skuer han viden om, men snarere med kalejdoskop end med
kikkert: Det er det samme globalt sammenfiltrede, men lokalt

splintrede nutidssamfund, han danner stadig nye fortællemønstre af.«
- Politiken

»Fløgstad, når han er bedst. Ikke nem at læse pga. skift i tid, sted og
genrer, men man bliver opslugt af den, både dens sprog,

persongalleri og hele univers.«
- Lektørudtalelse

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Grand Manila&s=dkbooks

