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Fra smørhullet Kirsten Hammann Hent PDF Mette er 35 år og katastrofalt normal. Hun er hverken særlig klog
eller særlig dum, særlig belæst, ond, god, spændende, politisk engageret, forelsket, sexet, eventyrlysten eller
optaget af andet end at få dækket de behov, der kommer og går hos enhver normal forbruger i den vestlige
verden. Og det har hun det dårligt med! Hun har det dårligt med, at hun bare sidder i sit lune smørhul i
Amaliegade i København og flyder med strømmen og ser tv, spiser slik og køber billigt ragelse fra Kina i

stedet for at være forbrugerbevidst og tænke på den tredje verden og terrorismen og miljøet og, og, og, og ...
hun er rædselsslagen for at dø og forsvinde for evigt.

"Kirsten Hammanns nyeste roman, Fra smørhullet, er fremragende."
Jon Helt Haarder i Jyllands-Posten

"Hudfletter normaliseringens og bedsteborgerskabets diskrete charme. Et samuraisværd lige i solar plexus på
Samfundet."

Bo Kampmann Walther i Kristeligt Dagblad
"Bare bundirriterende, men på den fede måde."

Erik Skyum-Nielsen i Information

Læs mere om Kirsten Hammann på http://gyldendal.dk/kirsten-hammann

 

Mette er 35 år og katastrofalt normal. Hun er hverken særlig klog
eller særlig dum, særlig belæst, ond, god, spændende, politisk

engageret, forelsket, sexet, eventyrlysten eller optaget af andet end at
få dækket de behov, der kommer og går hos enhver normal forbruger
i den vestlige verden. Og det har hun det dårligt med! Hun har det
dårligt med, at hun bare sidder i sit lune smørhul i Amaliegade i
København og flyder med strømmen og ser tv, spiser slik og køber
billigt ragelse fra Kina i stedet for at være forbrugerbevidst og tænke
på den tredje verden og terrorismen og miljøet og, og, og, og ... hun



er rædselsslagen for at dø og forsvinde for evigt.
"Kirsten Hammanns nyeste roman, Fra smørhullet, er fremragende."

Jon Helt Haarder i Jyllands-Posten
"Hudfletter normaliseringens og bedsteborgerskabets diskrete
charme. Et samuraisværd lige i solar plexus på Samfundet."

Bo Kampmann Walther i Kristeligt Dagblad
"Bare bundirriterende, men på den fede måde."

Erik Skyum-Nielsen i Information

Læs mere om Kirsten Hammann på http://gyldendal.dk/kirsten-
hammann

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://whattoread.win/blog.php?b=Fra smørhullet&s=euro1

