
Den afskyelige
Hent bøger PDF

Charlotte Weitze
Den afskyelige Charlotte Weitze Hent PDF Den afskyelige udspiller sig i Norden i nær fremtid, hvor

klimaforandringerne er slået igennem. En vild og vidtforgrenet fortælling om fanatisme og stor kærlighed. Og
en økopolitisk satire om det umulige CO2-regnskab og det enkelte menneskes ansvar for at gøre noget. Heidi
har taget job på hospitalet for at være tæt på sin søster. Det er syv år siden, Angelica kom ud for landets sidste
skisportsulykke. Hvad der egentlig skete dengang er aldrig blevet helt klart, men Angelica skulle mødes med
nogen, og Heidi svor ikke at fortælle det til forældrene. Siden er sneen smeltet på Klaftafjeld, verden er blevet
varmere. På hospitalet møder Heidi Kenneth, som døjer med øget svedproduktion. Kenneth er over to meter
høj og har kraftig hårvækst. Han har ingen familie og taler ikke gerne om sin fortid, men Heidi forelsker sig
hovedkulds. Med sine svedproblemer er Kenneth påvirket af klimaforandringerne og optaget af at modvirke
yderligere temperaturstigninger. Men hvad kan det enkelte menneske stille op? Og hvor langt vil det gå?  

Pressen skriver: »Anbefales [...] Varmt. Hvis man tør bruge det udtryk. « ***** – Jørgen Johansen,
Berlingske »Åndeløs og overraskende læsning fra start til slut.« – Camilla Lærke Mors, Ekstra Bladet

»Charlotte Weitze, der i sine tidligere bøger har excelleret i en simrende uhyggelig fantastik, nærmer sig i
Den afskyelige en form for samfundskritisk roman, som også er en roman om undergang og håb.« – Tue
Andersen Nexø, Information »En god og overbevisende detaljeringsgrad, der svejser det velkendte, det

fantastiske og det fremtidige fint sammen.« **** – Jon Helt Harder, Jyllands-Posten »Weitze har skrevet en
både poetisk og underholdende roman om de faretruende klimaforandringer og miljøødelæggelser, ingen for

alvor synes at tage alvorligt, selv når de banker på fordøren. […] Det er i begge ordets betydninger en
fantastisk fortælling, men som alle gode fortællinger fremstår den midt i det hele også skræmmende

realistisk.« ***** – Anne Skov Thomsen, Nordjyske Stiftstidende
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