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Alting i et andet lys Niels Knudsen Hent PDF Novellesamling. Elleve overraskende, foruroligende,

humoristiske, groteske og skævt fabulerende historier om ensomhed, tosomhed, skyld, skam og moralske
dilemmaer. Her møder vi den ubeslutsomme kæreste, der havner i et trekantsdrama med sit eget spejlbillede.

Og drengen, der mærker livets alvor, da han påtager sig at passe sin vens undulat. Og den kedelige og
uopmærksomme ægtemand, der under mystiske omstændigheder gribes af en stærk trang til at charmere og
opvarte sin kone. Og kvinden, der kæmper med følelserne, da det er blevet tid til at slagte, og hun må slibe
kniven for sin mand ... Rammen er primært realistisk, men flere af historierne har også groteske og absurde
elementer og læner sig op ad den fantastiske fortælling. Forfatteren holder af at lege med de alternative

virkeligheder, som opstår, når vi drømmer, lyver, forestiller os det værste eller fortrænger det ubehagelige og
kun ser det, vi gerne vil se. Fortælleren er ofte usikker på, om han husker rigtigt, læseren bliver i tvivl om,
hvad der er op og ned – og de personer, der optræder i historierne, ved ikke, om de drømmer eller er vågne.

 

Novellesamling. Elleve overraskende, foruroligende, humoristiske,
groteske og skævt fabulerende historier om ensomhed, tosomhed,

skyld, skam og moralske dilemmaer. Her møder vi den
ubeslutsomme kæreste, der havner i et trekantsdrama med sit eget
spejlbillede. Og drengen, der mærker livets alvor, da han påtager sig

at passe sin vens undulat. Og den kedelige og uopmærksomme
ægtemand, der under mystiske omstændigheder gribes af en stærk
trang til at charmere og opvarte sin kone. Og kvinden, der kæmper
med følelserne, da det er blevet tid til at slagte, og hun må slibe

kniven for sin mand ... Rammen er primært realistisk, men flere af
historierne har også groteske og absurde elementer og læner sig op
ad den fantastiske fortælling. Forfatteren holder af at lege med de



alternative virkeligheder, som opstår, når vi drømmer, lyver,
forestiller os det værste eller fortrænger det ubehagelige og kun ser
det, vi gerne vil se. Fortælleren er ofte usikker på, om han husker
rigtigt, læseren bliver i tvivl om, hvad der er op og ned – og de

personer, der optræder i historierne, ved ikke, om de drømmer eller
er vågne.
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