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Det smelter Lize Spit Hent PDF Den prisbelønnede belgiske debutant Lize Spit bragede igennem i sit

hjemland med denne roman om en ung kvindes kamp med og mod sin fortid. En barsk fortælling om familie,
venskab og svigt. Eva vokser op i en dysfunktionel familie på landet. Både faren og moren kæmper med et

alkoholmisbrug, og kærlighed er der ikke meget af. Hun finder styrke i sine to jævnaldrende venner, drengene
Pim og Laurens. Som de eneste i landsbyen er de tre født i 1988, og de danner fra de er helt små et særligt

trekløver. Men de bliver ældre, og da de nærmer sig puberteten, udvikler drengestregerne sig til farlig leg. Det
kulminerer en sommer, hvor de to drenge finder på et ondsindet spil, som får fatale konsekvenser. Først

mange år senere vender Eva tilbage til sin barndomsby. Fortiden har aldrig sluppet sit tag i hende, men nu er
det Evas tur til at sætte dagsordenen. Pressen skriver: ”Spit griber dig ved struben … Denne roman er som et
langtrækkende missil, der først bare kaster en mørk skygge, men så rammer med kalkuleret præcision.” *****

– De standaard

 

Den prisbelønnede belgiske debutant Lize Spit bragede igennem i sit
hjemland med denne roman om en ung kvindes kamp med og mod
sin fortid. En barsk fortælling om familie, venskab og svigt. Eva

vokser op i en dysfunktionel familie på landet. Både faren og moren
kæmper med et alkoholmisbrug, og kærlighed er der ikke meget af.
Hun finder styrke i sine to jævnaldrende venner, drengene Pim og
Laurens. Som de eneste i landsbyen er de tre født i 1988, og de

danner fra de er helt små et særligt trekløver. Men de bliver ældre, og
da de nærmer sig puberteten, udvikler drengestregerne sig til farlig
leg. Det kulminerer en sommer, hvor de to drenge finder på et

ondsindet spil, som får fatale konsekvenser. Først mange år senere
vender Eva tilbage til sin barndomsby. Fortiden har aldrig sluppet sit



tag i hende, men nu er det Evas tur til at sætte dagsordenen. Pressen
skriver: ”Spit griber dig ved struben … Denne roman er som et

langtrækkende missil, der først bare kaster en mørk skygge, men så
rammer med kalkuleret præcision.” ***** – De standaard

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

