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kærlighedshistorie er Gary Shteyngarts vilde, syrede, dystopiske og ekstremt underholdende fremtidsroman
om et Amerika på afgrundens rand.  Vi er i den nærmeste fremtid - lad os bare sige en gang i næste uge - hvor
et efterhånden funktionelt analfabetisk Amerika er ved at smelte sammen. Men sig det ikke til den stakkels
Lenny Abramov, den 39-årige søn af en vred russisk emigrant, stolt forfatter til verdens måske sidste dagbog
og mindre stolt indehaver af en skaldet plet formet som staten Ohio. På trods af sit job hos firmaet Post-

Human Services, som forsøger at sælge udødelighed til sine super rige kunder, er døden utvivlsomt i hælene
på denne kolesterol-rige tyksak af en mand. Og det er måske slet ikke så mærkeligt. Lenny er på alle måder
fra et andet århundrede - han elsker bøger (eller trykte, indbundne medieartefakter, som de hedder nu),

selvom de fleste af hans jævnaldrende synes de lugter og er irriterende. Men endnu mere end bøger elsker
Lenny Eunice Park, en utrolig lækker og utrolig ond 24-årig koreansk-amerikansk kvinde, der netop har

afsluttet college med en grad i ´Billeder´ og sidefag i ´Selvhævdelse´.  

Lenny og Eunice bliver kæreste, og Eunice bruger straks sin uddannelse i selvhævelse til at opgradere det
tunge drog Lenny med en ny garderobe og en mere udadvendt facon. Men America er på randen af

sammenbrud, der er optøjer i Central Park, tanks ruller rundt i Manhattans gader, dollaren er historie og de
kinesiske kreditorer er ved at miste tålmodigheden. Uforknyt insisterer Lenny på sin kærlighed til Amerika og
til Eunice. Han vil overbevise sin lunefulde nye kærlighed om, at der mere end nogensinde er behov for ægte

menneskelighed og kærlighed i en tid, hvor man kan afgøre mulige partneres ´hotness-´ og
´holdbarhedsfaktor´ ved at trykke på en knap; hvor de rige lever for evigt, og de fattige dør hurtigt.  

Super sørgelig sand kærlighedshistorie er en rablende morsom, lidt sørgerlig, nok ikke helt sand
kærlighedsroman om den nære fremtid. En suveræn opfølger til succesen Absurdistan. 

 

Forlaget skriver: Super sørgelig sand kærlighedshistorie er Gary
Shteyngarts vilde, syrede, dystopiske og ekstremt underholdende
fremtidsroman om et Amerika på afgrundens rand.  Vi er i den
nærmeste fremtid - lad os bare sige en gang i næste uge - hvor et
efterhånden funktionelt analfabetisk Amerika er ved at smelte

sammen. Men sig det ikke til den stakkels Lenny Abramov, den 39-
årige søn af en vred russisk emigrant, stolt forfatter til verdens måske
sidste dagbog og mindre stolt indehaver af en skaldet plet formet
som staten Ohio. På trods af sit job hos firmaet Post-Human
Services, som forsøger at sælge udødelighed til sine super rige

kunder, er døden utvivlsomt i hælene på denne kolesterol-rige tyksak
af en mand. Og det er måske slet ikke så mærkeligt. Lenny er på alle

måder fra et andet århundrede - han elsker bøger (eller trykte,
indbundne medieartefakter, som de hedder nu), selvom de fleste af
hans jævnaldrende synes de lugter og er irriterende. Men endnu mere
end bøger elsker Lenny Eunice Park, en utrolig lækker og utrolig
ond 24-årig koreansk-amerikansk kvinde, der netop har afsluttet
college med en grad i ´Billeder´ og sidefag i ´Selvhævdelse´.  

Lenny og Eunice bliver kæreste, og Eunice bruger straks sin
uddannelse i selvhævelse til at opgradere det tunge drog Lenny med



en ny garderobe og en mere udadvendt facon. Men America er på
randen af sammenbrud, der er optøjer i Central Park, tanks ruller
rundt i Manhattans gader, dollaren er historie og de kinesiske

kreditorer er ved at miste tålmodigheden. Uforknyt insisterer Lenny
på sin kærlighed til Amerika og til Eunice. Han vil overbevise sin
lunefulde nye kærlighed om, at der mere end nogensinde er behov
for ægte menneskelighed og kærlighed i en tid, hvor man kan afgøre
mulige partneres ´hotness-´ og ´holdbarhedsfaktor´ ved at trykke på
en knap; hvor de rige lever for evigt, og de fattige dør hurtigt.  

Super sørgelig sand kærlighedshistorie er en rablende morsom, lidt
sørgerlig, nok ikke helt sand kærlighedsroman om den nære fremtid.

En suveræn opfølger til succesen Absurdistan. 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Super sørgelig sand kærlighedshistorie&s=dkbooks

