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Arièl Juliane Preisler Hent PDF I et sørgmuntert, virkelighedsnært univers, der kunne ligne en storby, møder
vi den unge mand Arièl. Han bringer pakker ud på sin cykel. I sin fritid forsøger han at holde styr på sin mor
Adèle med de lidt for franske ambitioner og det lidt for foranderlige ydre, der skal forvandle hende fra sidst i

fyrrerne til noget betydeligt yngre.

Som romanen skrider frem, møder Arièl uforglemmelige typer og skæve eksistenser, der ofte giver ham
indtryk af at have brug for et skub i den rigtige retning. Og et skub i den rigtige retning er lige præcis hans

afdeling – han har nemlig helt særlige evner ...

Undervejs bliver han ramt af kærligheden, møder mænd, der stritter i mange retninger, og hunde i overfrakke.
Men mest er han optaget af pigen Rosa, og hvad han skal stille op med sig selv og sine evner, der måske eller

måske ikke kan redde både verden og Rosa ... og Arièl selv.

'Ariél' er en næsten udelt fornøjelse. Nærmest en pageturner, som det hedder i udlandet, og det til trods for, at
den ikke er udpræget dramatisk. Til gengæld har den stemning og en historie, som kalder på denne læsers
empati, og den lodder skrøbelige liv, som – sagt uden omsvøb – er gribende (...) Men opløftende er Juliane

Preislers roman. Den er usentimental. Socialrealistisk og så alligevel ikke. Magisk uden at hylde det
metafysiske. Anbefales." - Erik Svendsen, JP (5 stjerner)

"Med stor konsekvens og en imponerende vilje til sproglige eksperimenter gennemfører forfatteren sin
udflugt til de aldrig udfriede følelsers og de svækkede selvværds mentale landskaber (...)" - Jørgen Johansen,

Berlingske (5 stjerner)

"Bogens ukrukkede, sødmefulde og sørgmuntre tone emmer både af tristesse og en rørende humor, der
medvirker til at gøre mødet med disse skrøbelige personer stærkt læseværdigt og vedkommende. En fin lille
roman om skrøbelige sjæle i en storby og hvad de skal stille op med sig selv og hinanden i den verden, de

støder sig på. Romanen kan formidles til læsere af den stilfærdige og sørgmuntre fortælling med et
almengyldigt sigte. Sammenligning: Astrid Saalbach, Naja Marie Aidt og Pia Tafdrup for at finde samme

litterære, lavmælte grundtone. Som altid er det værd at stifte bekendtskab med en ny Preisler. Hun skriver om
ensomhed og længsel tilsat en luftig absurditet, som får læseren til at trække ømt på smilebåndet og åbne

øjnene op for de forskellige former for liv, der leves." - Lektør: Helle Winther Olsen

Juliane Preisler (f. 1959) er dansk forfatter og digter. Hun debuterede i 1983 med digtsamlingen "Uden" og
har siden hen udgivet en lang række bøger og fået opført fire teaterstykker. Juliane Preisler er uddannet

magister i litteraturvidenskab og har også arbejdet som oversætter. I løbet af sin karriere har Juliane Preisler
modtaget flere priser og legater, herunder Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik, Edith Rode Legatet samt

Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

 

I et sørgmuntert, virkelighedsnært univers, der kunne ligne en storby,
møder vi den unge mand Arièl. Han bringer pakker ud på sin cykel. I
sin fritid forsøger han at holde styr på sin mor Adèle med de lidt for

franske ambitioner og det lidt for foranderlige ydre, der skal
forvandle hende fra sidst i fyrrerne til noget betydeligt yngre.

Som romanen skrider frem, møder Arièl uforglemmelige typer og
skæve eksistenser, der ofte giver ham indtryk af at have brug for et
skub i den rigtige retning. Og et skub i den rigtige retning er lige



præcis hans afdeling – han har nemlig helt særlige evner ...

Undervejs bliver han ramt af kærligheden, møder mænd, der stritter i
mange retninger, og hunde i overfrakke. Men mest er han optaget af
pigen Rosa, og hvad han skal stille op med sig selv og sine evner, der
måske eller måske ikke kan redde både verden og Rosa ... og Arièl

selv.

'Ariél' er en næsten udelt fornøjelse. Nærmest en pageturner, som det
hedder i udlandet, og det til trods for, at den ikke er udpræget

dramatisk. Til gengæld har den stemning og en historie, som kalder
på denne læsers empati, og den lodder skrøbelige liv, som – sagt

uden omsvøb – er gribende (...) Men opløftende er Juliane Preislers
roman. Den er usentimental. Socialrealistisk og så alligevel ikke.

Magisk uden at hylde det metafysiske. Anbefales." - Erik Svendsen,
JP (5 stjerner)

"Med stor konsekvens og en imponerende vilje til sproglige
eksperimenter gennemfører forfatteren sin udflugt til de aldrig
udfriede følelsers og de svækkede selvværds mentale landskaber

(...)" - Jørgen Johansen, Berlingske (5 stjerner)

"Bogens ukrukkede, sødmefulde og sørgmuntre tone emmer både af
tristesse og en rørende humor, der medvirker til at gøre mødet med
disse skrøbelige personer stærkt læseværdigt og vedkommende. En
fin lille roman om skrøbelige sjæle i en storby og hvad de skal stille
op med sig selv og hinanden i den verden, de støder sig på. Romanen
kan formidles til læsere af den stilfærdige og sørgmuntre fortælling
med et almengyldigt sigte. Sammenligning: Astrid Saalbach, Naja
Marie Aidt og Pia Tafdrup for at finde samme litterære, lavmælte
grundtone. Som altid er det værd at stifte bekendtskab med en ny
Preisler. Hun skriver om ensomhed og længsel tilsat en luftig

absurditet, som får læseren til at trække ømt på smilebåndet og åbne
øjnene op for de forskellige former for liv, der leves." - Lektør: Helle

Winther Olsen

Juliane Preisler (f. 1959) er dansk forfatter og digter. Hun debuterede
i 1983 med digtsamlingen "Uden" og har siden hen udgivet en lang
række bøger og fået opført fire teaterstykker. Juliane Preisler er
uddannet magister i litteraturvidenskab og har også arbejdet som
oversætter. I løbet af sin karriere har Juliane Preisler modtaget flere
priser og legater, herunder Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik,



Edith Rode Legatet samt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.
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