
Mørke, dybe skove
Hent bøger PDF

Nicole Krauss

Mørke, dybe skove Nicole Krauss Hent PDF Julian Epstein er forsvundet fra jordens overflade. De eneste
spor, han efterlader sig, er en nedslidt lejlighed samt en kuffert med monogram, fundet i ørkenen.

Epsteins forsvinden markerer afslutningen på den forvandling, hans familie gradvist har været vidne til: I
kølvandet på sine forældres død, skilsmissen fra sin kone gennem mere end 35 år og sin pensionering fra et
advokatfirma, får den velhavende Epstein nemlig en uimodståelig trang til at skille sig af med alle sine

værdier og ejendele. Med resterne af sin formue og en gådefuld plan i bagagen forlader han Manhattan for at
indlogere sig på the Tel Aviv Hilton.

Samtidig forlader en forfatter sin mand og børn i Brooklyn og tjekker ind på selvsamme hotel i Tel Aviv.
Tynget af en skriveblokering og et ægteskab på katastrofekurs, håber hun, at opholdet på hotellet kan åbne op

for en ny dimension af virkeligheden.

Mørke, dybe skove er en ambitiøs og tryllebindende roman, fuld af liv og humor, om forvandling og
selvrealisering, om at se ud over alt det, der er synligt, ud mod det uendelige.
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