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Efter succesen med essaysamlingen “Dette er vand” fra 2014 har Claus Bech nu oversat et i størrelse
tilsvarende udvalg af David Foster Wallaces noveller.Novellerne har den samme sælsomme svæven mellem

det tragiske og det komiske som forfatterens essays. Og ligesom i ’Dette er vand’ er skønlitteraturens
vigtigste funktion at pege på en “vej ud af ensomheden”. I ‘Oktet’ fx udpeges veje for det

mellemmenneskelige i form af en pop-quiz, der opstiller og beder os om at forholde os til forskellige
situationer, der kalder på empati for medmennesket. Desværre må forfatteren skrotte flere af de opstillede
situationer, og det hele er tæt på at falde fra hinanden i den eksperimenterende tekst. Novellesamlingen
indledes og afsluttes desuden af to depressionsnoveller, som endnu engang minder os om David Foster

Wallaces tragiske selvmord i 2008.

Køb Små udtryksløse dyr og andre noveller af David Foster Wallace som ebog på dansk til markedets laveste
pris og få. Bakteriene er bitte små og i en teskje jord finnes det flere bakterier enn det er folk på jorda.

Størrelse På Foster

ForordSmå udtryksløse dyr og andre noveller. David Foster Wallace. Men det bedste jeg kan sige er at de er
grålige eller meget svagt brune måske lidt gennemsigtige. Nedbryterene har viktige oppgaver de sørger blant
annet for at visne planter og døde dyr blir omdannet til jord. Din rotte vil bade i den med stor fornøjelse. De
har ingen vinger. De små dyrs verden er en flot illustreret bog af Jakob Sunesen. heftet 2019. Efter succesen
med essaysamlingen Dette er vand fra 2014 har Claus Bech nu oversat et i størrelse tilsvarende udvalg af

David Foster Wallaces noveller.Novelle. Oversat af Claus Bech Ebog ePub 274 sider ISBN 44460 Udgivet af
Forlaget Klim. Der kan komme en. De afløses så omkring denne tid af myg men dem bytter jeg gerne med for
de får ikke lov at gøre mig noget højst en begyndende prøveboring der. Det forsøger vi at gøre ved at skrive
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lærerige artikler om alle slags kæledyr og ved at prissammenligne dyrefoder. Andre bøger af Lena Anderson.
Netboghandler Levering Pris Lydbog til download Forlaget Klim ISBN 44811 info. Hvordan lever og klarer

de små dyr sig året rundt og hvor findes de.
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