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Karlsvognen Kristín Marja Baldursdóttir Hent PDF "En morgen vågner Gunnur og opdager, at indbrudstyve
har raseret hendes hus, mens hun lå at sov. Oprevet beslutter hun at søge tryghed i sit sommerhus på øens
sydkyst, men hun tvinges i sidste øjeblik til at tage en besværlig gæst med. Hvad kan en kendt psykiater og
en skrupforvirret teenagepige finde på for at få tiden til at gå på et afsidesliggende sted i frost og sne? De kan
for eksempel besøge mindernes hus og bruge deres fantasi, den mekanisme, der siden tidernes morgen har

adskilt mennesket fra dyrene.

Historien spænder kun over tre døgn, men den kommer vidt omkring i tid og rum og kaster et overraskende
lys over både den menneskelige natur og konsekvenserne af opdragelse. De mange læsere der var betaget af
Krístín Marja Baldursdóttirs historie om kvinden Karitas, vil også her lære uforglemmelige personer og deres

livshistorier at kende.

Lydbogen er indlæst af Karin Rørbech."

 

"En morgen vågner Gunnur og opdager, at indbrudstyve har raseret
hendes hus, mens hun lå at sov. Oprevet beslutter hun at søge

tryghed i sit sommerhus på øens sydkyst, men hun tvinges i sidste
øjeblik til at tage en besværlig gæst med. Hvad kan en kendt

psykiater og en skrupforvirret teenagepige finde på for at få tiden til
at gå på et afsidesliggende sted i frost og sne? De kan for eksempel
besøge mindernes hus og bruge deres fantasi, den mekanisme, der

siden tidernes morgen har adskilt mennesket fra dyrene.

Historien spænder kun over tre døgn, men den kommer vidt omkring
i tid og rum og kaster et overraskende lys over både den

menneskelige natur og konsekvenserne af opdragelse. De mange
læsere der var betaget af Krístín Marja Baldursdóttirs historie om

kvinden Karitas, vil også her lære uforglemmelige personer og deres
livshistorier at kende.

Lydbogen er indlæst af Karin Rørbech."
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