
Sommerlys, og så kommer natten
Hent bøger PDF

Jón Kalman Stefánsson

Sommerlys, og så kommer natten Jón Kalman Stefánsson Hent PDF Sommerlys, og så kommer natten foregår
i en lille søvnig landsby på Islands vestkyst hvor der sker de mest utrolige ting. Direktøren for

Trikotagefabrikken bor i landsbyens største hus, han har to biler, han lader sit tøj skræddersy, og hans kone er
så smuk at folk vil gøre hvad som helst for bare at få et glimt af hende. En dag begynder han at drømme - på
latin, og da han forstår hvad drømmene handler om, ofrer han huset, bilerne, konen og karrieren og bruger
alle sine penge på at købe sjældne bøger af bl.a. Galileo Galilei og Johannes Kepler om stjernerne og

verdensrummet hjem fra Europas antikvariater. Direktøren er blevet til Astronomen, han køber et lille hus,
maler det kulsort bortset fra nogle hvide prikker som danner de stjernebilleder han holder mest af. Direktørens

historie er bare en af mange i denne fantastiske roman. Det er magisk realisme på islandsk.

»Det er kærlighed ved første blik, eller hvordan man nu skal udtrykke det, når man forgabt og fortumlet
vælter bagover af begejstring. Sommerlys, og så kommer natten er fuldstændig og totalt uimodståelig. Et

svimlende møde med islandske lidenskaber, spøgerier, sorger, glæder, skuffelser og tragedier ... Jón Kalman
Stefánsson har endnu ikke modtaget Nordisk Råds Litteraturpris, men det kan bestemt ikke vare længe.«

Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten 6 stjerner

»Det er skarpt skrevet. Næsten kynisk. Uden den mindste snert af sentimentalitet. Meget maskulint. Og
nordisk. Der findes lykkeligvis mange gode bøger, men denne vil lyse længe. Det er svært at se, at det kan

gøres bedre. Bare han dog snart skriver mere...« Charlotte Rørth, Nordjyske Stiftstidende 6 stjerner

Den store islandske litteraturpris. Nomineret til Nordisk Råds litteraturpris.
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