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Knald og fald Nell Zink Hent PDF “En usædvanlig talentfuld forfatter. Hendes bøger får en til at overveje, om
verden er større og mere mærkelig end den verden, man kender.” – Jonathan Franzen En skarp, provokerende
og original roman fra en spændende og utraditionel ny stemme i amerikansk litteratur. Stillwater College i

Virginia, 1966. Peggy er førsteårsstuderende. Hun er en naiv, ung pige med litterære ambitioner. Lee
underviser og er derudover en excentrisk digter. De indleder en uklog affære, der resulterer i uønsket

graviditet, ægteskab og endnu en graviditet. Lige fra begyndelsen er det dømt til at gå galt, da de mildest talt
ikke passer sammen. For eksempel er hun lesbisk, og han er bøsse. Alligevel går der ti år med

følelsesmæssige rutsjebaneture, før Peggy forlader Lee. Hun tager deres treårige datter, Mireille, med, men
efterlader deres niårige søn, Byrdie, hos Lee. Peggy er bekymret for om Lee kan finde på at få hende dømt for
at være utilregnelig, og går derfor under jorden og opbygger en helt ny identitet for sig selv og datteren. Selv
skifter hun navn til Meg, mens datteren ikke alene skifter navn til Karen, men også hudfarve; på papiret i

hvert fald. Skæbnen vil, at Karen og Byrdie mange år senere tilfældigt mødes på University of Virginia. ——
——— ””Knald og fald” er en bemærkelsesværdig roman. Velskrevet, besynderlig og voldsomt

underholdende i alle sine krumspring og uforudsigelige begivenheder.” – 5 stjerner – Kristeligt Dagblad.
=================== Nell Zink, født i Californien i 1964, opvokset i Virginia og bosat i Tyskland. Zink
skrev et brev til Jonathan Franzen om fugle, hvilket fik ham til at spærre øjnene op, og han gjorde sin agent
opmærksom på Zinks talent. To år senere debuterede Zink med romanen The Wallcreeper, som af New York
Times blev udråbt til at være en af de mest bemærkelsesværdige romaner i 2014. Knald og fald er Zinks
anden roman, og den blev indstillet til den fornemme amerikanske litteraturpris National Book Award.

 

“En usædvanlig talentfuld forfatter. Hendes bøger får en til at
overveje, om verden er større og mere mærkelig end den verden,

man kender.” – Jonathan Franzen En skarp, provokerende og original
roman fra en spændende og utraditionel ny stemme i amerikansk

litteratur. Stillwater College i Virginia, 1966. Peggy er
førsteårsstuderende. Hun er en naiv, ung pige med litterære

ambitioner. Lee underviser og er derudover en excentrisk digter. De



indleder en uklog affære, der resulterer i uønsket graviditet, ægteskab
og endnu en graviditet. Lige fra begyndelsen er det dømt til at gå
galt, da de mildest talt ikke passer sammen. For eksempel er hun

lesbisk, og han er bøsse. Alligevel går der ti år med følelsesmæssige
rutsjebaneture, før Peggy forlader Lee. Hun tager deres treårige

datter, Mireille, med, men efterlader deres niårige søn, Byrdie, hos
Lee. Peggy er bekymret for om Lee kan finde på at få hende dømt
for at være utilregnelig, og går derfor under jorden og opbygger en
helt ny identitet for sig selv og datteren. Selv skifter hun navn til
Meg, mens datteren ikke alene skifter navn til Karen, men også
hudfarve; på papiret i hvert fald. Skæbnen vil, at Karen og Byrdie
mange år senere tilfældigt mødes på University of Virginia. ———
—— ””Knald og fald” er en bemærkelsesværdig roman. Velskrevet,
besynderlig og voldsomt underholdende i alle sine krumspring og
uforudsigelige begivenheder.” – 5 stjerner – Kristeligt Dagblad.
=================== Nell Zink, født i Californien i 1964,
opvokset i Virginia og bosat i Tyskland. Zink skrev et brev til

Jonathan Franzen om fugle, hvilket fik ham til at spærre øjnene op,
og han gjorde sin agent opmærksom på Zinks talent. To år senere
debuterede Zink med romanen The Wallcreeper, som af New York
Times blev udråbt til at være en af de mest bemærkelsesværdige
romaner i 2014. Knald og fald er Zinks anden roman, og den blev
indstillet til den fornemme amerikanske litteraturpris National Book

Award.
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