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Fortællingen om øde Ida Hegazi Høyer Hent PDF Dr. Ritter var ingen hvilken som helst læge. Han var læge
med dental specialisering, altså tandlæge, og var der en ting, han vidste, var det netop, hvor mange problemer

der kunne være med tænderne. Så, efter at have sagt farvel til alle sine patienter, lagde han sig selv i
tandlægestolen og trak dem ud, hver og én. Han skulle alligevel aldrig spise kød igen. Hvem har behov for
tænder, hvis man ikke spiser kød, tænkte dr. Ritter. Men han lavede et ekstra gebis i stål, og det gjorde han

blot for at være på den sikre side. Så var han klar.

"I »Fortællingen om øde« rejser en mand til en øde ø for at leve et smukt og autentisk liv. Sådan går det ikke,
så langtfra, og Ida Hegazi Høyers aktuelle roman er som alle andre robinsonader – fra »Robinson Crusoe« og

fremefter – et udtryk for sin tids tanker og længsler." - Anmeldelse i Berlingske

"Ida Hegazi Høyer baserer sin mærkelige roman på velbeskrevet, men yderst dramatisk og uopklaret,
gådefuldt stof. Hvad der til syvende og sidst skete på øen Floreana og en af naboøerne i Galapagos-øgruppen
dengang i 30’erne, har ingen vist fuldt overblik over, for dehydrerede lig og forsvundne mennesker sladrer

ikke. Og så må romanforfatteren jo tage sig friheder.
Fortællingen om øde er en uhyggelig psyko-robinsonade." - anmeldelse af Klaus Rothstein i Weekendavisen
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"I »Fortællingen om øde« rejser en mand til en øde ø for at leve et
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»Robinson Crusoe« og fremefter – et udtryk for sin tids tanker og

længsler." - Anmeldelse i Berlingske

"Ida Hegazi Høyer baserer sin mærkelige roman på velbeskrevet,
men yderst dramatisk og uopklaret, gådefuldt stof. Hvad der til
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Fortællingen om øde er en uhyggelig psyko-robinsonade." -

anmeldelse af Klaus Rothstein i Weekendavisen



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Fortællingen om øde&s=dkbooks

