Desertøren
Kategori:

Litteratur og fiktion

Forfatter:

Asef Soltanzadeh

Forlag:

Forlaget Vandkunsten

Udgivet:

6. august 2015

Sprog:

Dansk

ISBN:

9788776953942

Desertøren.pdf
Desertøren.epub

Novellesamlingen Desertøren beskriver en krig, hvor de fleste har glemt, hvem de kæmper for, hvem de
flygter fra og hvorfor de overhovedet kæmper. Midt i al meningsløsheden opløses fjendebilleder, og
definitionen på helte og kujoner brydes ned. Usødet om end med poesiens fine anstrøg indfanger
fortællingerne krigens paradoks, hvor intet er stabilt og fikseret, men alligevel gentager sig i det uendelige. En
tilsyneladende mørk og meningsløs tomgang belyst af glimt af menneskelighed i en ukuelig søgen efter håb.
Hos den deserterede soldat, den menneskesmuglende buschauffør, den ærekære tehandler. De er alle på vej, de
har alle viljen til at trodse meningsløsheden. Men det har sin pris. Sorg, sult og frygt er skæbnen for en række
mennesker, hvis håb findes i en ensom drages dans på himlen, en varm kop te, mindet om et hjem og
drømmen om et fredeligt Afghanistan. Novellerne er oversat fra fransk til dansk af Marianne Madelung og
herefter bearbejdet i samarbejde med forfatteren. Den dansk/afghanske forfatter, Asef Soltanzadeh, blev født i
Kabul i 1964.
Han flygtede under den russiske besættelse af Afghanistan til Iran, hvor hans noveller, romaner og skuespil

vakte stor furore. I 2002 ankom han til Danmark. Hans bøger er udkommet på dari, fransk og dansk.
1001 Nats Eventyr. 10-øren fra 1959 og andre mellemsteder Af Søren E.
o. for voksne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere
oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder. Flere tyske ord stammer fra latin og græsk, og nogle få
er låneord fra fransk og engelsk. o. O.
Menuen står denne gang på græske frikadeller og salat. Et måltid koster: 35 kr. com. Ingemann - Dejlig er
jorden - Babyshambles - Delivery Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk. Go to the top Den danske side
med guitartabs. Flere tyske ord stammer fra latin og græsk, og nogle få er låneord fra fransk og engelsk. S. :
Når jeg får en lille Dernede i dalen, en lille hytte lå der boede madam sivsko som jeg så tit sprang på hun hev i
mine nosser så de blev gule og blå Footer Content. En indføring Den vel nok mest benyttede sangbog af
musikere i hele Danmark. 17. oktober 1967 i La Higuera i Bolivia) var argentinsk marxistisk revolutionær,
læge, forfatter, guerillaleder, diplomat og militærteoretiker. Mel. En indføring Den vel nok mest benyttede
sangbog af musikere i hele Danmark.

