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Kruso Lutz Seiler boken PDF Efter att ha förlorat sin flickvän beslutar sig den unge litteraturstudenten Edgar
för att återse sin barndoms sommarparadis. Han tar jobb på ön Hiddensee, där dissidenter kunde få tillfälliga

jobb på hotellen eller som badvakter under kommunisttiden i Östtyskland.

Ed lär känna Alexander Krusowitsch, Kruso, som är ett slags gudfader på ön. Via honom kommer Ed in i
gruppen av skeppsbrutna på den plats som blivit en verklighet utanför den vanliga. Kruso initierar Ed i

ritualerna för säsongsarbetarna, inte minst deras nätter, då Ed leds mot sitt sexuella uppvaknande. Berättelsen
följer Edgar under sommaren 1989, då Kruso försvinner, fram till murens fall i november.

Kruso är en imponerande roman som på ett poetiskt språk skildrar vänskap, svek och sökandet efter frihet
under förtryck. Hiddensee är den perfekta dramatiska inramningen för de fantastiska romangestalterna i Lutz

Seilers storartade debut, som drar en linje från sommaren 1989 ända in i nuet.
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