
Den fede, hvide tuan
Hent bøger PDF

Jørn Riel

Den fede, hvide tuan Jørn Riel Hent PDF DEN FEDE, HVIDE TUAN er ti fortællinger om hverdagens
mennesker i Sydøstasien, hvor angst, sult, sygdom og terror hører til dagens orden. Et fælles træk for dem alle
er et syn på det hvide menneske som et underligt, forstyrret individ, hvis normer og værdier alt for ofte er

gået i opløsning.

"Hans stil er så dansk, at det er en nydelse i sig selv. Han er en ægte digter og behersker sproget virtuost, hvad
enten han er underfundig eller dybt alvorlig … Jørn Riel har den sjældne evne til at gøre det hverdagsagtige

vedkommende. På samme vis som han giver ufattelige begivenheder en menneskelig dimension."
- Bris, BT

Kvartetten Skyggerne:
Den fede, hvide tuan
Den lange neger
Den sorte mand
Den gode væver

Denne lydbog er en genudgivelse af en tidligere indlæsning og konverteret fra bånd.

 

DEN FEDE, HVIDE TUAN er ti fortællinger om hverdagens
mennesker i Sydøstasien, hvor angst, sult, sygdom og terror hører til
dagens orden. Et fælles træk for dem alle er et syn på det hvide
menneske som et underligt, forstyrret individ, hvis normer og

værdier alt for ofte er gået i opløsning.

"Hans stil er så dansk, at det er en nydelse i sig selv. Han er en ægte
digter og behersker sproget virtuost, hvad enten han er underfundig
eller dybt alvorlig … Jørn Riel har den sjældne evne til at gøre det

hverdagsagtige vedkommende. På samme vis som han giver
ufattelige begivenheder en menneskelig dimension."

- Bris, BT

Kvartetten Skyggerne:
Den fede, hvide tuan
Den lange neger
Den sorte mand
Den gode væver

Denne lydbog er en genudgivelse af en tidligere indlæsning og
konverteret fra bånd.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den fede, hvide tuan&s=dkbooks

