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Jeg skal gøre dig så lykkelig Anne B. Ragde Hent PDF En opgang i en boligblok i 1965. Velfærden har holdt
sit indtog, og husmødrenes arbejdsbyrde er lettet.  I dette miniunivers hersker frodig livlyst og stærk social
kontrol. De otte familier i opgangen følger nøje hinandens gøren og laden, og er man heldig kan man få et
glimt af konen på 4., der klarer fredagsrengøringen uden en trævl på kroppen. En dag kommer en ung

altmuligmand og tilbyder at installere dørspioner ...  

Anne B. Ragde fortæller elegant og fængslende, farligt og morsomt om familierne med deres undertrykte
længsler, konflikter og forsøg på at få facaden til at ligne idyl.

Pressen skriver:

 

»Den norske forfatter er tilbage i den storform, hun viste i trilogien »Berlinerpoplerne« … Hun gør det
fremragende …«

***** – Else Cornelius, Berlingske

»… et fascinerende øjebliksbillede af vores samfund, vores historie, fortalt via et meget stærkt og troværdigt
persongalleri. Det er rigtig godt set og rigtig godt skrevet.«

– Krista Hampe Thorn, Bogblogger.dk

»En fed fortælling … der viser mennesker, som vi er.«

**** – Arne Mariager, Fredericia Dagblad

 

 

En opgang i en boligblok i 1965. Velfærden har holdt sit indtog,
og husmødrenes arbejdsbyrde er lettet.  I dette miniunivers hersker

frodig livlyst og stærk social kontrol. De otte familier i
opgangen følger nøje hinandens gøren og laden, og er man heldig
kan man få et glimt af konen på 4., der klarer fredagsrengøringen
uden en trævl på kroppen. En dag kommer en ung altmuligmand og

tilbyder at installere dørspioner ...  

Anne B. Ragde fortæller elegant og fængslende, farligt og morsomt
om familierne med deres undertrykte længsler, konflikter og forsøg

på at få facaden til at ligne idyl.

Pressen skriver:

 

»Den norske forfatter er tilbage i den storform, hun viste i trilogien



»Berlinerpoplerne« … Hun gør det fremragende …«

***** – Else Cornelius, Berlingske

»… et fascinerende øjebliksbillede af vores samfund, vores historie,
fortalt via et meget stærkt og troværdigt persongalleri. Det er rigtig

godt set og rigtig godt skrevet.«

– Krista Hampe Thorn, Bogblogger.dk

»En fed fortælling … der viser mennesker, som vi er.«

**** – Arne Mariager, Fredericia Dagblad

 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Jeg skal gøre dig så lykkelig&s=dkbooks

