
Røde dage
Hent bøger PDF

Einar Már Guðmundsson

Røde dage Einar Már Guðmundsson Hent PDF I årene omkring 1970 går heftige bølger igennem det
islandske samfund: Protestbevægelser, et brat opbrud i moralopfattelse, import af hash og stærkere stoffer.

Hele denne drift ser romanen gennem øjnene på en ung pige, der netop er ankommet til byen.

"Røde dage" fortæller historien om pigen fra landet og hendes møde med moderniteten i form af en
forvirrende by. Under hendes lange march på jagt efter bolig og job oplever vi hendes voksende forargelse
ved mødet med klassesamfundets barske realiteter. Samtidig er bogen en hyldest til tider, som er blevet

indhyllet i melankoliens slør.

Einar Már Guðmundsson (f. 1954) er en af Islands største nulevende forfattere. Han debuterede i 1981 og
havde sit folkelige gennembrud med romanen "Universets engle" (1993), der også vandt Nordisk Råds
Litteraturpris. I 2012 blev han hædret med "Den lille Nobelpris", Det Svenske Akademis nordiske pris.

"En overraskelsens mand er han, Guðmundsson, og nu forbløffer han endnu engang med en spruttende vulkan
af en roman ... Med en forslugen livsappetit har han skrevet en sandhedssøgende løgnehistorie fra før verden

krøb tilbage i habitten, et skælmsk tilbageblik, der varmer hjertet og får sjælen til at grine."
- Peter Gregersen, Det Fri Aktuelt

"Guðmundsson er tæt, underfundig, drømmende undertiden på kanten af det fantastiske – hvilket ikke
afholder ham fra også at være kontant og træfsikker."

- Poul Erik Tøjner, Weekendavisen
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