
Limonov
Hent bøger PDF

Emmanuel Carrère

Limonov Emmanuel Carrère Hent PDF Forlaget skriver: Edvard Limonov, hovedpersonen i den prisvindende
franske forfatter, manuskriptforfatter og filminstruktør Emmanuel Carrères nye roman, er ikke en fiktiv figur,
men en nulevende person.  Edvard Limonov (f. 1943) er en ukrainsk bølle, tidligere dissident i Bresjnevs
Sovjet, forhenværende kammertjener for en milliardær på Manhattan, han har siddet fængslet både for

politiske forbrydelser og ganske almindelig kriminalitet, og han blev udvist af Sovjetunionen helt tilbage i
1974. Han har levet i Paris og været populær på parnasset; han har været soldat på serbisk side under

borgerkrigen på Balkan, og i dag er han en af lederne af oppositionen mod regimet i Ukraine.

Emmanuel Carrère fortæller her hans dramatiske historie. En blændende velskrevet, velresearchet og særdeles
underholdende roman om jerntæppetiden og hvad der fulgte af glasnost og perestrojka - et fornemt portræt af

den sammensatte hovedperson, af hans land og hans tid.  

Romanen blev belønnet med tre litterære priser, bl.a. den prestigefyldte Prix Renaudot, 2011.  Emmanuel
Carrère (f. 1957) fik sit store internationale gennembrud med romanen Modstanderen, 2001, som udkom i 24

lande. Senere udgivelse på dansk er Andre liv end mit, 2011.
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