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Grimus Salman Rushdie Hent PDF Forlaget skriver: Efter at have drukket en eliksir, der gør ham udødelig,
tilbringer den unge indianer Flaksende Ørn de næste syv hundrede år med at sejle på verdenshavene. Men det
evige liv, der i lang tid var en velsignelse, forvandler sig langsomt til en byrde. Denne verdens ensformighed
er udmattende, og han beslutter sig for at rejse til den bjergrige Kalveøen for at genvinde sin dødelighed. Her

møder han andre udødelige, der alle er besatte af deres stilstand, og Flaksende Ørn begiver sig ud for at
bestige øens højeste bjerg, hvorfra den mystiske og nedbrydende Grimuseffekt springer. Gennem en række
ekspeditioner og møder på øen, står Flaksende Ørn pludselig ansigt til ansigt med øens skaber for til sidst at

optrævle det mysterium, der er hans egen menneskelighed.

Grimus er Salman Rushdies bemærkelsesværdige debutroman, som her for første gang foreligger i dansk
oversættelse.

 

Forlaget skriver: Efter at have drukket en eliksir, der gør ham
udødelig, tilbringer den unge indianer Flaksende Ørn de næste syv
hundrede år med at sejle på verdenshavene. Men det evige liv, der i
lang tid var en velsignelse, forvandler sig langsomt til en byrde.

Denne verdens ensformighed er udmattende, og han beslutter sig for
at rejse til den bjergrige Kalveøen for at genvinde sin dødelighed.

Her møder han andre udødelige, der alle er besatte af deres stilstand,
og Flaksende Ørn begiver sig ud for at bestige øens højeste bjerg,
hvorfra den mystiske og nedbrydende Grimuseffekt springer.

Gennem en række ekspeditioner og møder på øen, står Flaksende
Ørn pludselig ansigt til ansigt med øens skaber for til sidst at
optrævle det mysterium, der er hans egen menneskelighed.

Grimus er Salman Rushdies bemærkelsesværdige debutroman, som
her for første gang foreligger i dansk oversættelse.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

