
Vi har det godt
Hent bøger PDF

Arno Geiger

Vi har det godt Arno Geiger Hent PDF Philipp har arvet sine bedsteforældres hus og bruger foråret og
sommeren på at rydde op i familiens gemmer. Han er forfatter med et løst forhold til en gift meteorolog, og til
trods for han forsøger at fortrænge familiens historie, trænger den sig på. Vi følger hans bedsteforældre med
den stive patriark, hans forældre, hvor faren kæmpede for Hitlerjugend under krigen og hans egen situation,

der på alle måder er uafklaret.

Vi har det godt er en roman om den hurtige nutid og den hårdnakkede fortid – en roman for familiemennesker
og familiehadere.

Arno Geiger modtog i 2005 "Deutscher Buchpreis" for "Vi har det godt".

Synk ned i lænestolen og giv dig god tid, for så venter en stor læseoplevelse i denne østrigske slægtshistorie
om en familie i 3 generationer fra 1938 til 2001. - Litteratursiden

Arno Geiger (f. 1968) er en prisbelønnet østrisk forfatter. Han blev tildelt "Deutscher Buchpreis" i 2005 for
"Vi har det godt".
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