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Samlede Noveller Vol.4 Benny Andersen Hent PDF Vi er meget stolte over,at vi har fået lov af Benny
Andersen til at indlæse hans Samlede Noveller. Her følger fjerde del,hvor Karen-Lise Mynster læser

Instruktion,Lars Mikkelsen læser Husvennen,Linda Elvira læser Opringningen,Morten Hauch-Fausbøll læser
Varmedunken,Henrik Koefoed læser Passagen og Thomas Magnussen læser Et lykkeligt Menneske.Benny
Andersen har igennem hele sit forfatterskab gang på gang ramt danskerne på kornet.Dette gælder i høj grad
også hans noveller.I disse sørgmuntre fortællinger og monologer er det de såkaldt almindelige mennesker,der

kommer til orde.Det er historier om livets undgængere–de sagtmodige og selvudslettende,som lader
omgivelserne styre deres liv,og som er udenfor–selv om de tilsyneladende er midt i det hele.”Sproget er det
tyste danske,det diskrete danske,det aldeles omtrentlige danske.Der er så mange sproglige underfundigheder

og så mange skjulte meninger og så mange hemmelige muligheder i historierne,at de spiller videre i
én”(Jyllands-Posten)

 

Vi er meget stolte over,at vi har fået lov af Benny Andersen til at
indlæse hans Samlede Noveller. Her følger fjerde del,hvor Karen-

Lise Mynster læser Instruktion,Lars Mikkelsen læser
Husvennen,Linda Elvira læser Opringningen,Morten Hauch-Fausbøll
læser Varmedunken,Henrik Koefoed læser Passagen og Thomas
Magnussen læser Et lykkeligt Menneske.Benny Andersen har
igennem hele sit forfatterskab gang på gang ramt danskerne på

kornet.Dette gælder i høj grad også hans noveller.I disse sørgmuntre
fortællinger og monologer er det de såkaldt almindelige
mennesker,der kommer til orde.Det er historier om livets
undgængere–de sagtmodige og selvudslettende,som lader
omgivelserne styre deres liv,og som er udenfor–selv om de

tilsyneladende er midt i det hele.”Sproget er det tyste danske,det
diskrete danske,det aldeles omtrentlige danske.Der er så mange
sproglige underfundigheder og så mange skjulte meninger og så
mange hemmelige muligheder i historierne,at de spiller videre i

én”(Jyllands-Posten)

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Samlede Noveller Vol.4&s=dkbooks

