
Vejen
Hent bøger PDF

Cormac McCarthy

Vejen Cormac McCarthy Hent PDF I en uhyggelig troværdig vision af vores mulige fremtid kæmper en far og
hans søn for at overleve i et USA, som ligger totalt øde hen efter 'den store katastrofe'. Der er intet tilbage af
civilisationen, og de to vandrer planløst af sted, kun holdt oppe af omsorgen og hengivenheden for hinanden.

"Vejen er en mesters værk, en bog, der hæver sig langt over det specifikt amerikanske og taler til læsere i hele
verden. Den inviterer til at forstå verden i store begreber som godt og ondt, dom og nåde, og kalder på en

genlæsning, så snart den er til ende." – Michael Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad

"... en ultimativ kærlighedsroman om kærligheden mellem forældre og børn. En bevægende meditation over
selve det at være ophav til et barn i en verden, hvor meget er forfærdeligt og forfærdeligt svært at forklare." –

Kim Skotte, Politiken

"Illumineret af en ekstraordinær ømhed ... Simpel og dog mystisk, simultant kryptisk og krystal klar." – The
New York Times
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