
Mesopotamien
Hent bøger PDF

Sergij Zjadan
Mesopotamien Sergij Zjadan Hent PDF❤️❤️❤️ ❤️ ❤️ Politiken “Dette frygteligt rastløse sted hedder altså

Ukraine, men hvilket sprællevende inferno, som Zjadan her fylder med klang og kraft. Man får næsten lyst til
at udbryde: Hurra for et helvede!” Christian Johannes Idskov, Politiken "Mens man læser hans roman, har

man det da også på en fin måde, som om man sad sammen med ham og hans skumle venner og drak vodka og
lo ad alle de sjove gamle historier om dengang, man for eksempel fik stukket en kniv ind mellem ribbenene
af servitricens mand, fordi man havde inviteret den flotte unge kvinde med den pink læbestift ud på en

køretur i den stjålne Mercedes" Jørgen Herman Monrad, Weekendavisen "Zjadan ... skriver i et poetisk sprog
fuld af kraft og klang" Die Zeit "Hvis du vil forstå, hvad der er sket i det østlige Ukraine, skal du læse Sergij
Zjadans bøger” Frankfurter Allgemeine Zeitung Ukrainsk litteratur finder sjældent vej til Danmark, men her
er en tindrende smuk fortælling om forskellige mennesker, som de lever, drømmer og elsker i dag. Sergij
Zjadan (f. 1974) er forfatter, digter og sanger/rapper, særlig kendt for at skrive om outsidere i Øst-Ukraine
efter landets uafhængighed. Han var aktiv i Orange-revolutionen i 2004 og i Majdan-protesterne i 2014. I

2017 stiftede han en fond, der støtter børnehjem i det uroplagede Donbas, hvor russiske separatister kæmper.
Hans tekster er oversat til bl.a. engelsk, tysk, fransk, norsk, svensk, russisk og italiensk. Zjadans bøger har

modtaget flere internationale priser.
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