
Jeg kunne finde hjem i blinde
Hent bøger PDF

Joachim Førsund

Jeg kunne finde hjem i blinde Joachim Førsund Hent PDF Advokaten Finn rejser med toget tilbage til byen
hvor han voksede op for at begrave sin mor. På stationen står hans indesluttede bror og venter. I

barndomshjemmet sidder faren med sin unge kinesiske kone og laver ingenting. Og i sygehuskapellet står
barndomsvennen Freddy iført jakkesæt og gummihandsker og gør hans afdøde mor klar til fremvisning. Finn
føler at det var ham der kendte moren bedst. Men ved Finn hvordan og hvorfor hun døde? Og hvordan hendes

liv har været?

UDDRAG AF ANMELDELSER:

»VEMODIG OG SMUK ... EN USÆDVANLIG GOD DEBUT ... JOACHIM FØRSUNDS FORM ER
ANTYDNINGENS KUNST. HER ER ALT OVERFLØDIGT SKRÆLLET VÆK ... GRUNDTONEN I

BOGEN ER SÅRBAR VEMOD, MEN IKKE UDEN INDSLAG AF MILD HUMOR.« TØNSBERG BLAD

»Jøsses. Det er gyldne tider for norsk litteratur. Det bekræfter det nye talent Joachim Førsund med sin
flyvende og sørgmuntre debut.« Nanna Goul, Weekendavisen
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