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Lysets hastighed min styrke Arne Herløv Petersen Hent PDF En ung journalist på Ritzaus Bureau kommer til
at tvivle mere og mere på, at virkeligheden eksisterer. Hvordan kan han vide, Australien findes, når det bare
er noget, han har hørt? Til sidst tvivler han så meget, at virkeligheden føjer ham og holder op med at være

der.
Da bogen udkom i 1973, skrev anmelderne:

"Man kan roligt tale om et gennembrud... En yderst saglig og rapt skrevet sjæleskildring. Miljøet er så præcist
gengivet, at bogen kunne bruges som lærebog ved Journalisthøjskolen... Med megen ømhed, varme og
indføling skildrer Arne Herløv et menneskes sammenbrud... meningsfuld og fantastisk underholdende."

Poul Borum - Ekstra Bladet
"En slagkraftig og svært-afrystelig "fremmedgørelses"-gyser om verdens vanvid."

John Carlsen - Aarhuus Stiftstidende
"Herløv Petersens sprog er stærkt og levende, og sort humoristisk og kan med sin virile ynglekraft minde om
den unge Rifbjergs.. Og beundringsværdig er hans evne til at gøre spændende skønlitteratur på et emne, der i

dag er i overvældende fare for at havne i sociologernes skemaer og datamater."
Mogens Linck - Fyens Stiftstidende

"Det er et godt og fint spring, Herløv Petersen har taget... til den desperate humoristiske roman... Med denne
bog er en skribent på vej."
Bent Mohn - Politiken

 

En ung journalist på Ritzaus Bureau kommer til at tvivle mere og
mere på, at virkeligheden eksisterer. Hvordan kan han vide,

Australien findes, når det bare er noget, han har hørt? Til sidst tvivler
han så meget, at virkeligheden føjer ham og holder op med at være

der.
Da bogen udkom i 1973, skrev anmelderne:

"Man kan roligt tale om et gennembrud... En yderst saglig og rapt
skrevet sjæleskildring. Miljøet er så præcist gengivet, at bogen kunne
bruges som lærebog ved Journalisthøjskolen... Med megen ømhed,

varme og indføling skildrer Arne Herløv et menneskes
sammenbrud... meningsfuld og fantastisk underholdende."

Poul Borum - Ekstra Bladet
"En slagkraftig og svært-afrystelig "fremmedgørelses"-gyser om

verdens vanvid."
John Carlsen - Aarhuus Stiftstidende

"Herløv Petersens sprog er stærkt og levende, og sort humoristisk og
kan med sin virile ynglekraft minde om den unge Rifbjergs.. Og
beundringsværdig er hans evne til at gøre spændende skønlitteratur

på et emne, der i dag er i overvældende fare for at havne i
sociologernes skemaer og datamater."
Mogens Linck - Fyens Stiftstidende

"Det er et godt og fint spring, Herløv Petersen har taget... til den
desperate humoristiske roman... Med denne bog er en skribent på

vej."
Bent Mohn - Politiken



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lysets hastighed min styrke&s=dkbooks

