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En hest kommer ind på en bar David Grossman Hent PDF Forlaget skriver: Scenen er en comedy club i en
lille by. Publikum forventer en aften med morskab, men i stedet ser de en komiker der bryder sammen for
deres øjne. De kunne vælge at buhe ham fra scenen, men bliver grebet af hans personlige mareridt, der

undervejs brydes op som et sår på grund af et skæbnesvangert og grufuldt valg, han engang tog mellem to
mennesker, der stod ham nær. 

Der kommer en hest ind på en bar er chokerende og betagende læsning og handler om forræderi mellem
elskende og venner. På scenen er hovedpersonen splittet mellem comedy og dyb alvor. Hovedpersonen

Dovale Gee provokerer til både afsky og empati for sit publikum, der ikke ved, om de skal grine eller græde -
og alt dette i overværelse af en tidligere barndomsven, der forsøger at forstå, hvorfor han er blevet indkaldt til

denne forestilling.  

David Grossman (f. 1954) er en af Israels betydeligste forfattere, oversat til mange sprog. På dansk er tidligere
udkommet Kvinde på flugt fra meddelelse (2012) og At falde ud af tiden (2014).

 

Forlaget skriver: Scenen er en comedy club i en lille by. Publikum
forventer en aften med morskab, men i stedet ser de en komiker der
bryder sammen for deres øjne. De kunne vælge at buhe ham fra

scenen, men bliver grebet af hans personlige mareridt, der undervejs
brydes op som et sår på grund af et skæbnesvangert og grufuldt valg,

han engang tog mellem to mennesker, der stod ham nær. 

Der kommer en hest ind på en bar er chokerende og betagende
læsning og handler om forræderi mellem elskende og venner. På
scenen er hovedpersonen splittet mellem comedy og dyb alvor.

Hovedpersonen Dovale Gee provokerer til både afsky og empati for
sit publikum, der ikke ved, om de skal grine eller græde - og alt dette
i overværelse af en tidligere barndomsven, der forsøger at forstå,

hvorfor han er blevet indkaldt til denne forestilling.  

David Grossman (f. 1954) er en af Israels betydeligste forfattere,
oversat til mange sprog. På dansk er tidligere udkommet Kvinde på

flugt fra meddelelse (2012) og At falde ud af tiden (2014).

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

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En hest kommer ind på en bar&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


