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Følelsesmæssigt sær Kate Atkinson Hent PDF På en ø ud for Skotlands vestkyst tager moderen Nora og
datteren tilflugt i en forfalden slægtsgård og fortæller hinanden historier fra deres liv og især om datteren

Effies oplevelser som student på en forfatterskole på universitetet i Dundee i 1972.

Den unge Effie studerer engelsk på universitetet i Dundee, Skotland: tiden for revolutionære oprør, gryende
kvindepolitik og ikke mindst eksperimenter med stoffer. Effie er en doven studerende, der ligesom alle de
andre studerende keder sig jammerligt under de tågesnakkende professores højtravende og uforståelige

forelæsninger.

Hun bor sammen med den apatiske Bob, og rundt om Effie er der en gruppe skøre og skæve medstuderende,
universitetslærere, der kræver aflevering af opgaver samt Chick Petrie, der fra sin Ford Cortina udspionerer

formodede ægteskabsforbrydere.

På mystisk vis vikles Effie ind i en serie absurde detektivopgaver, som til sidst hjælper hende med at løse
hendes eget familiemysterium - og ikke mindst knuden på den krimi, som hun skriver på.

Kate Atkinson leger med sproget i denne humoristiske, fantastiske og meget nøjagtige beskrivelse af livet
som universitetsstuderende i Skotland.

FØLELSESMÆSSIGT SÆR er konverteret fra lydbånd til lydfil. Lydkvaliteten lever derfor ikke op til
moderne standard.

"Atkinsons roman bringer mindelser om A.S. Byatts `Besættelse´, Lewis Carolls `Alice i eventyrland´ og
visse steder om Laurence Sternes beretning om Tristam Shandy fra 1700-tallet. Det er leg med ord og

jonglering med stilarter, fortælleformer og personsammensætninger, ofte meget morsomt gjort" - Kristeligt
Dagblad

"Atkinsons sprog er som en stor mangefarvet buket smukke blomster ... Romanen består af mange lag, skrevet
i forskellige stilarter, som ikke bare gør den kompleks, men også kompliceret ... Personligt er jeg vild med
Atkinsons sprudlende sprog, og en del af æren må naturligvis tilfalde hendes oversætter, Vibeke Houstrup." -

Bogrummet.dk

Kate Atkinson (f. 1951) er en prisbelønnet britisk forfatter. Kate Atkinson debuterede i 1995 som forfatter i
den sene alder af 44 år med romanen "Bag kulisserne"(på dansk, 1996), der tog både læserne og anmelderne
med storm. Romanen vandt hende den fornemme Costa Book Awards 1995, selvom alle havde spået, at den

ville gå til Salman Rushdie.

Siden er en lang række romaner kommet til Kate Atkinsons forfatterskab. Særligt den finurlige og
utraditionelle krimiserie om den pensionerede politimand Jackson Brodie har vundet hjerterne hos mange

læsere.
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forfatterskole på universitetet i Dundee i 1972.

Den unge Effie studerer engelsk på universitetet i Dundee, Skotland:
tiden for revolutionære oprør, gryende kvindepolitik og ikke mindst
eksperimenter med stoffer. Effie er en doven studerende, der ligesom

alle de andre studerende keder sig jammerligt under de
tågesnakkende professores højtravende og uforståelige forelæsninger.

Hun bor sammen med den apatiske Bob, og rundt om Effie er der en
gruppe skøre og skæve medstuderende, universitetslærere, der
kræver aflevering af opgaver samt Chick Petrie, der fra sin Ford

Cortina udspionerer formodede ægteskabsforbrydere.

På mystisk vis vikles Effie ind i en serie absurde detektivopgaver,
som til sidst hjælper hende med at løse hendes eget familiemysterium

- og ikke mindst knuden på den krimi, som hun skriver på.

Kate Atkinson leger med sproget i denne humoristiske, fantastiske og
meget nøjagtige beskrivelse af livet som universitetsstuderende i

Skotland.

FØLELSESMÆSSIGT SÆR er konverteret fra lydbånd til lydfil.
Lydkvaliteten lever derfor ikke op til moderne standard.

"Atkinsons roman bringer mindelser om A.S. Byatts `Besættelse´,
Lewis Carolls `Alice i eventyrland´ og visse steder om Laurence

Sternes beretning om Tristam Shandy fra 1700-tallet. Det er leg med
ord og jonglering med stilarter, fortælleformer og

personsammensætninger, ofte meget morsomt gjort" - Kristeligt
Dagblad

"Atkinsons sprog er som en stor mangefarvet buket smukke blomster
... Romanen består af mange lag, skrevet i forskellige stilarter, som



ikke bare gør den kompleks, men også kompliceret ... Personligt er
jeg vild med Atkinsons sprudlende sprog, og en del af æren må
naturligvis tilfalde hendes oversætter, Vibeke Houstrup." -

Bogrummet.dk

Kate Atkinson (f. 1951) er en prisbelønnet britisk forfatter. Kate
Atkinson debuterede i 1995 som forfatter i den sene alder af 44 år
med romanen "Bag kulisserne"(på dansk, 1996), der tog både
læserne og anmelderne med storm. Romanen vandt hende den

fornemme Costa Book Awards 1995, selvom alle havde spået, at den
ville gå til Salman Rushdie.

Siden er en lang række romaner kommet til Kate Atkinsons
forfatterskab. Særligt den finurlige og utraditionelle krimiserie om
den pensionerede politimand Jackson Brodie har vundet hjerterne

hos mange læsere.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Følelsesmæssigt sær&s=dkbooks

