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Mordet på kommandanten Bog II Haruki Murakami Hent PDF Den 36-årige portrætmaler er dybt optaget af
maleriet Mordet på kommandanten. Fundet af det har åbnet en sprække i virkeligheden, og og en række

uforståelige hændelser indtræffer.

Bjælderne ringler atter fra hullet ude i skoven og idéen, som materialiserede sig i bog 1, giver portrætmaleren
ledetråde at følge. Han må nu vove sig ud på en rejse til en underverden med ildevarslende dobbeltmetaforer
og strømmende vand. Men hvorfor hjemsøges hans tanker og drømme stadig af ekskonen Yuzu? Og hvad
med hans lillesøster Komi, hvis stemme rækker ud efter ham fra de dødes rige? Et attentatforsøg i Wien i

årene efter Anden Verdenskrig synes også at spille en rolle, og den navnløse hovedperson er nødt til at lukke
cirklen.

Alt synes forbundet på tværs af tid og rum i Murakamis nye storværk om kærlighed og ensomhed, krig og
kunst. Og undervejs hyldes yndlingsforfatterne Scott Fitzgerald, Raymond Chandler, Fjodor Dostojevskij,

Franz Kafka og Marcel Proust.

 

Den 36-årige portrætmaler er dybt optaget af maleriet Mordet på
kommandanten. Fundet af det har åbnet en sprække i virkeligheden,

og og en række uforståelige hændelser indtræffer.

Bjælderne ringler atter fra hullet ude i skoven og idéen, som
materialiserede sig i bog 1, giver portrætmaleren ledetråde at følge.

Han må nu vove sig ud på en rejse til en underverden med
ildevarslende dobbeltmetaforer og strømmende vand. Men hvorfor
hjemsøges hans tanker og drømme stadig af ekskonen Yuzu? Og
hvad med hans lillesøster Komi, hvis stemme rækker ud efter ham
fra de dødes rige? Et attentatforsøg i Wien i årene efter Anden
Verdenskrig synes også at spille en rolle, og den navnløse

hovedperson er nødt til at lukke cirklen.

Alt synes forbundet på tværs af tid og rum i Murakamis nye storværk
om kærlighed og ensomhed, krig og kunst. Og undervejs hyldes
yndlingsforfatterne Scott Fitzgerald, Raymond Chandler, Fjodor

Dostojevskij, Franz Kafka og Marcel Proust.

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

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mordet på kommandanten Bog II&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


