
Bånd
Hent bøger PDF

Domenico Starnone

Bånd Domenico Starnone Hent PDF ALLE DE MANGE BÅND, der binder et engang forelsket par sammen i
et ægteskab og danner ledetrådene

for en familie, brister, da den 34-årige Aldo beslutter sig for at forfølge sin stormende forelskelse i den unge
Lidia. Hans opbrud skaber voldsomme dønninger i hele det følsomme samspil, også mellem forældrene og
deres to børn, Sandro og Anna. Ude af sig selv skriver den forladte hustru, Vanda, brev efter brev til sin

forsvundne ægtefælle, mens han på sin side prøver at forstå og forsvare sine handlinger.
Mange år efter, da dramaet i hvert fald på overfladen har fortonet sig, dukker brevene op under uventede
omstændigheder, der på ny kaster et afslørende lys over begivenhederne dengang og de følger, de fik.

BÅND er en raffineret og ubønhørligt ærlig fortælling om uhåndgribelige størrelser som kærlighed, begær,
ægteskab og familieliv – om de roller, vi spiller for hinanden, og de rammer, vi kan få en ubændig lyst til at

ødelægge for at bryde fri.

”Alle par er en gåde for udenforstående, og ofte også for sig selv. Bånd handler også om det, om de uudtalte
mysterier, der binder os, skubber os væk fra hinanden og bringer os tilbage igen. … den strammest
imponerede, mest underspillede og følelsesmæssigt kraftfulde af Domenico Starnones romaner.”

The New York Times

Domenico Starnone, født 1943 i Napoli, er en af Italiens mest anerkendte og prisbelønnede forfattere.
Han har skrevet en lang række romaner, hvoraf de to seneste, Lacci, 2014 (da. Bånd) og Scherzetto, 2016 (da.
Drilleri), er udkommet på dansk i 2018. Starnones romaner bliver i disse år oversat og udgivet på flere sprog

til stadig større opmærksomhed og en voksende læserskare.

 

ALLE DE MANGE BÅND, der binder et engang forelsket par
sammen i et ægteskab og danner ledetrådene

for en familie, brister, da den 34-årige Aldo beslutter sig for at
forfølge sin stormende forelskelse i den unge Lidia. Hans opbrud
skaber voldsomme dønninger i hele det følsomme samspil, også
mellem forældrene og deres to børn, Sandro og Anna. Ude af sig
selv skriver den forladte hustru, Vanda, brev efter brev til sin
forsvundne ægtefælle, mens han på sin side prøver at forstå og

forsvare sine handlinger.
Mange år efter, da dramaet i hvert fald på overfladen har fortonet sig,

dukker brevene op under uventede
omstændigheder, der på ny kaster et afslørende lys over

begivenhederne dengang og de følger, de fik.

BÅND er en raffineret og ubønhørligt ærlig fortælling om
uhåndgribelige størrelser som kærlighed, begær,

ægteskab og familieliv – om de roller, vi spiller for hinanden, og de
rammer, vi kan få en ubændig lyst til at

ødelægge for at bryde fri.

”Alle par er en gåde for udenforstående, og ofte også for sig selv.
Bånd handler også om det, om de uudtalte



mysterier, der binder os, skubber os væk fra hinanden og bringer os
tilbage igen. … den strammest imponerede, mest underspillede og
følelsesmæssigt kraftfulde af Domenico Starnones romaner.”

The New York Times

Domenico Starnone, født 1943 i Napoli, er en af Italiens mest
anerkendte og prisbelønnede forfattere.

Han har skrevet en lang række romaner, hvoraf de to seneste, Lacci,
2014 (da. Bånd) og Scherzetto, 2016 (da. Drilleri), er udkommet på
dansk i 2018. Starnones romaner bliver i disse år oversat og udgivet

på flere sprog til stadig større opmærksomhed og en voksende
læserskare.
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