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TØRKE Michael Pedersen Hent PDF Romanen "Tørke" udspiller sig henover sommeren 2018, hvor solen
bager ned over en lille villavej i Danmark. Enkemanden Hugo bor alene i sit hus. Han er en mand, der helst
vil passe sig selv bag sin høje hæk, men han bliver provokeret af sine naboers livssyn og livsstil, hvilket fører

til en række konfrontationer med DF'eren, LA'eren og Familien Danske Bank, som han kalder dem. Den
eneste han kommer godt ud af det med på vejen er den psykisk syge Allan. Der er en humoristisk nerve i

fortællingen, der blander sig med en underlæggende fornemmelse af krimigenren. Blev der begået et mord -
eller blev der ikke? Romanen kan i sin form og tematik minde om TV-serien "Lærkevej". "Det er sjældent,
jeg har læst en nutidig satire så skarp som den her. En vigtig pointe er, at der ikke er nogen helt - men en

vranten gammel mand, der insisterer på medmenneskelighed i en tid, hvor menneskelighed betragtes som en
svaghed. (...) Der er noget Panduro over det…" Jens Blendstrup, forfatter og foredragsholder. Michael

Pedersen, f. 1974, har arbejdet som gymnasielærer siden 2006 i fagene dansk, filosofi og oldtidskundskab.
Før dette underviste han på musikskole. Michael Pedersen har tidligere udgivet 3 romaner (2007, 2008, 2018)

og en filosofisk bog om Søren Kierkegaard (2013).

 

Romanen "Tørke" udspiller sig henover sommeren 2018, hvor solen
bager ned over en lille villavej i Danmark. Enkemanden Hugo bor
alene i sit hus. Han er en mand, der helst vil passe sig selv bag sin
høje hæk, men han bliver provokeret af sine naboers livssyn og
livsstil, hvilket fører til en række konfrontationer med DF'eren,

LA'eren og Familien Danske Bank, som han kalder dem. Den eneste
han kommer godt ud af det med på vejen er den psykisk syge Allan.
Der er en humoristisk nerve i fortællingen, der blander sig med en
underlæggende fornemmelse af krimigenren. Blev der begået et



mord - eller blev der ikke? Romanen kan i sin form og tematik
minde om TV-serien "Lærkevej". "Det er sjældent, jeg har læst en

nutidig satire så skarp som den her. En vigtig pointe er, at der ikke er
nogen helt - men en vranten gammel mand, der insisterer på

medmenneskelighed i en tid, hvor menneskelighed betragtes som en
svaghed. (...) Der er noget Panduro over det…" Jens Blendstrup,

forfatter og foredragsholder. Michael Pedersen, f. 1974, har arbejdet
som gymnasielærer siden 2006 i fagene dansk, filosofi og

oldtidskundskab. Før dette underviste han på musikskole. Michael
Pedersen har tidligere udgivet 3 romaner (2007, 2008, 2018) og en

filosofisk bog om Søren Kierkegaard (2013).

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=TØRKE&s=dkbooks

