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Oceanet hvor grusvejen endte Neil Gaiman Hent PDF En midaldrende mand vender tilbage til sin
barndomsegn, da han skal til en begravelse. Selvom hans barndomshjem er borte for længst, drages han mod
den gård, der lå forenden af grusvejen, og hvor han som syvårig mødte den mystiske pige Lettie Hempstock,
og hendes mor og bedstemor. Han har ikke tænkt på Lettie i årevis, men da han sidder ved dammen (en dam,
som hun hævdede, var et ocean) bag den faldefærdige gamle gård, kommer minderne om hans fortid væltende
tilbage. Og det er en fortid, der er alt for mærkelig, alt for skræmmende og alt for farlig for en lille dreng.

Oceanet hvor grusvejen endte er en eventyrlig fortælling for voksne. En både bevægende og skræmmende
roman om de oplevelser i barndommen, der er med til at gøre os til dem, vi er.

ANMELDERNE SKREV
"Er man til fantasy og eventyr for voksne, vil man elske Neil Gaimans »Oceanet hvor grusvejen endte«."

- 4 stjerner, Berlingske

"Hans sind er et mørkt, bundløst hav, og hver gang jeg synker ned i det, blegner denne verden og bliver
erstattet af en anden, langt mere frygteligt og smuk, som jeg med glæde vil drukne i."

- New York Times Book Review

"En fascinerende fortælling for alle aldre ... fuldstænding fængslende og helt aldeles rørende."
- New York Daily News

LEKTØRUDTALELSE
"Eventyrlig og sørgmodig fortælling for voksne om fortættede barndomserindringer, afmagt og magiske
hændelser. For alle fans af magisk realisme (...) Bogen har vundet flere litterære priser i hjemlandet, bl.a.

"Book of the Year". Teksten er enkel og barnligt nøgtern. Billederne, der skabes, er så kraftfulde, at læseren
drages ind i barndommens logik, skræmmes af de onde ånder og gisper lettet, når sidste side vendes. En

exceptionel velskrevet bog, der bruger greb fra både magisk og social realisme (...) Velskrevet, udfordrende
og rørende bog, som fortjener både bredt indkøb og masser af formidling."
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skræmmende og alt for farlig for en lille dreng.

Oceanet hvor grusvejen endte er en eventyrlig fortælling for voksne.
En både bevægende og skræmmende roman om de oplevelser i

barndommen, der er med til at gøre os til dem, vi er.

ANMELDERNE SKREV
"Er man til fantasy og eventyr for voksne, vil man elske Neil

Gaimans »Oceanet hvor grusvejen endte«."



- 4 stjerner, Berlingske

"Hans sind er et mørkt, bundløst hav, og hver gang jeg synker ned i
det, blegner denne verden og bliver erstattet af en anden, langt mere

frygteligt og smuk, som jeg med glæde vil drukne i."
- New York Times Book Review

"En fascinerende fortælling for alle aldre ... fuldstænding fængslende
og helt aldeles rørende."
- New York Daily News

LEKTØRUDTALELSE
"Eventyrlig og sørgmodig fortælling for voksne om fortættede

barndomserindringer, afmagt og magiske hændelser. For alle fans af
magisk realisme (...) Bogen har vundet flere litterære priser i

hjemlandet, bl.a. "Book of the Year". Teksten er enkel og barnligt
nøgtern. Billederne, der skabes, er så kraftfulde, at læseren drages
ind i barndommens logik, skræmmes af de onde ånder og gisper
lettet, når sidste side vendes. En exceptionel velskrevet bog, der
bruger greb fra både magisk og social realisme (...) Velskrevet,
udfordrende og rørende bog, som fortjener både bredt indkøb og

masser af formidling."

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Oceanet hvor grusvejen endte&s=dkbooks

