
Brun sne
Hent bøger PDF

Martin Amis

Brun sne Martin Amis Hent PDF Hvordan kaste lys over noget der synes at sluge alt lys og kvæle det i sit
sorte dyb? Hvordan skrive en roman om udryddelseslejren det mørkeste af alle mørke steder? Martin Amis
har gjort det her. Brun sne er en roman om en udryddelseslejr. Om Endlösung dette uhyrlige udfald af

ondskab midt i højkulturens Europa. Om dem der driver lejren og om dem der bliver udslettet der eller på
mirakuløs vis overlever. Samtidig er det en roman om en voldsom mørk kærlighed midt i den ufortyndede

ondskab. Tre personer kaster deres lys ind i mørket fra hver deres vinkel og blotlægger kz-lejrens
helvedesstrukturer. Den første er Obersturmführer Golo Thomsen en dannet mand med familiebånd til selve
magteliten. Den anden er lejrkommandanten Paul Doll lejrens øverste bøddel. Han er gift med Hannah Doll
som bliver genstand for Golo Thomsens betagelse og passion. Den tredje fortæller er Szmul der leder en
såkaldt Sonderkommando de jøder skal rydde op i ovne og gaskamre. Luften er fuld af aske romantitlens
brune sne stanken ubærlig der ankommer nye tog hele tiden og de daglige grusomheder holder aldrig op.
Martin Amis (f. 1949) er forfatter til to novellesamlinger flere non-fiction værker og tretten andre romaner.

Brun sne er hans ottende udgivelse på dansk.

 

Hvordan kaste lys over noget der synes at sluge alt lys og kvæle det i
sit sorte dyb? Hvordan skrive en roman om udryddelseslejren det
mørkeste af alle mørke steder? Martin Amis har gjort det her. Brun
sne er en roman om en udryddelseslejr. Om Endlösung dette uhyrlige
udfald af ondskab midt i højkulturens Europa. Om dem der driver
lejren og om dem der bliver udslettet der eller på mirakuløs vis

overlever. Samtidig er det en roman om en voldsom mørk kærlighed
midt i den ufortyndede ondskab. Tre personer kaster deres lys ind i

mørket fra hver deres vinkel og blotlægger kz-lejrens
helvedesstrukturer. Den første er Obersturmführer Golo Thomsen en
dannet mand med familiebånd til selve magteliten. Den anden er

lejrkommandanten Paul Doll lejrens øverste bøddel. Han er gift med
Hannah Doll som bliver genstand for Golo Thomsens betagelse og

passion. Den tredje fortæller er Szmul der leder en såkaldt
Sonderkommando de jøder skal rydde op i ovne og gaskamre. Luften
er fuld af aske romantitlens brune sne stanken ubærlig der ankommer

nye tog hele tiden og de daglige grusomheder holder aldrig op.
Martin Amis (f. 1949) er forfatter til to novellesamlinger flere non-
fiction værker og tretten andre romaner. Brun sne er hans ottende

udgivelse på dansk.
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