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Forløberen Ola Bauer Hent PDF Tom er nu 56 år og har ikke sat sine ben i Norge siden han stak til søs for
fyrre år siden. Sommeren 1997 kommer han gående over grænsen fra Finland med en køjesæk over skulderen

og sandaler af bildæk på fødderne. Han bor på et herberg i Oslo sammen med himmelstormere og
asylansøgere og tager et job som avisbud. I Paris har Tom tiltusket sig et manuskript fra sin tidligere lærer
Flågvitet som forsøgte at begå selvmord og blev indlagt på et asyl. Da Tom glemmer det hos en kvinde han
har mødt på en bar, ender han med at blive indkaldt til et møde hos et større forlag der vil lancere ham som

det nye geni. Den norske litteratur har ligget på dødslejet, men nu kommer Tom, redningsmanden, ham de har
ventet på i mange år.

”Tom vadede rundt på må og få i denne brutale by hvor folk smilede skævt. Han tilhørte et folkefærd der satte
en ære i at smile skævt. Han havde brug for beskyttelse. Han havde brug for en hat. Han havde brug for en

pistol.” Citat fra Forløberen

“… følger Tom fra dreng til voksen og griber læseren i struben og om hjertet fra første side.” Politiken 5
hjerter

“Læs for pokker alle fire bind om Tom. Et rablende og klogt og fugtigt og livsbekræftende værk.” Ekstra
Bladet 5 stjerner

Berlingske 5 stjerner
Jyllands-Posten 5 stjerner
Nordjyske 5 stjerner

 

Tom er nu 56 år og har ikke sat sine ben i Norge siden han stak til
søs for fyrre år siden. Sommeren 1997 kommer han gående over
grænsen fra Finland med en køjesæk over skulderen og sandaler af
bildæk på fødderne. Han bor på et herberg i Oslo sammen med

himmelstormere og asylansøgere og tager et job som avisbud. I Paris
har Tom tiltusket sig et manuskript fra sin tidligere lærer Flågvitet
som forsøgte at begå selvmord og blev indlagt på et asyl. Da Tom

glemmer det hos en kvinde han har mødt på en bar, ender han med at
blive indkaldt til et møde hos et større forlag der vil lancere ham som
det nye geni. Den norske litteratur har ligget på dødslejet, men nu
kommer Tom, redningsmanden, ham de har ventet på i mange år.

”Tom vadede rundt på må og få i denne brutale by hvor folk smilede
skævt. Han tilhørte et folkefærd der satte en ære i at smile skævt.
Han havde brug for beskyttelse. Han havde brug for en hat. Han

havde brug for en pistol.” Citat fra Forløberen

“… følger Tom fra dreng til voksen og griber læseren i struben og
om hjertet fra første side.” Politiken 5 hjerter

“Læs for pokker alle fire bind om Tom. Et rablende og klogt og
fugtigt og livsbekræftende værk.” Ekstra Bladet 5 stjerner



Berlingske 5 stjerner
Jyllands-Posten 5 stjerner
Nordjyske 5 stjerner

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Forløberen&s=dkbooks

