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Oversvømmelsen Nina Bolt Hent PDF Forlaget skriver: Hanna og hendes tolvårige datter Simone er flyttet op
i et hus i Nordsjælland, hvor Hanna skal foretage nogle miljøbiologiske undersøgelser af dyre- og plantelivet

i vådområderne. Vejret opfører sig ikke normalt. Voldsomme storme og skybrud præger billedet,
temperaturerne er høje året rundt. Storme. Oversvømmelser. Naturen er under konstant forandring. Men er det
her naturligt? Er det normalt? Det hus de har lejet, ligger i nærheden af en stor sø, og en nat efter et voldsomt
uvejr går søen over sine bredder. Huse står under vand, og mange er blevet hjemløse. Hanna melder sig til en
hjælpeaktion og tilbyder husly til et par af de nødstedte. Et ældre søskendepar, Cora og Carl, flytter ind.

Tilsyneladende nogle meget stilfærdige mennesker, der helst vil holde sig for sig selv. Men inden længe viser
det sig, at de ikke er helt så tilforladelige, som de ser ud til. Mere eller mindre umærkelige magtforskydninger
begynder at indfinde sig mellem husets fire beboere. Oversvømmelsen er en klimaroman og en psykologisk
roman i ét. En fortælling om de kræfter, både ydre og indre, der griber ind i de planer, man har lagt for livet.

Om hvordan selv det, der er enkelt og ligetil, hurtigt kan blive kompliceret. 
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op i et hus i Nordsjælland, hvor Hanna skal foretage nogle
miljøbiologiske undersøgelser af dyre- og plantelivet i

vådområderne. Vejret opfører sig ikke normalt. Voldsomme storme
og skybrud præger billedet, temperaturerne er høje året rundt.
Storme. Oversvømmelser. Naturen er under konstant forandring.

Men er det her naturligt? Er det normalt? Det hus de har lejet, ligger
i nærheden af en stor sø, og en nat efter et voldsomt uvejr går søen

over sine bredder. Huse står under vand, og mange er blevet
hjemløse. Hanna melder sig til en hjælpeaktion og tilbyder husly til
et par af de nødstedte. Et ældre søskendepar, Cora og Carl, flytter
ind. Tilsyneladende nogle meget stilfærdige mennesker, der helst vil
holde sig for sig selv. Men inden længe viser det sig, at de ikke er

helt så tilforladelige, som de ser ud til. Mere eller mindre
umærkelige magtforskydninger begynder at indfinde sig mellem
husets fire beboere. Oversvømmelsen er en klimaroman og en

psykologisk roman i ét. En fortælling om de kræfter, både ydre og
indre, der griber ind i de planer, man har lagt for livet. Om hvordan
selv det, der er enkelt og ligetil, hurtigt kan blive kompliceret. 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Oversvømmelsen&s=dkbooks

