
Bankster
Hent bøger PDF

Guðmundur Óskarsson

Bankster Guðmundur Óskarsson Hent PDF Forlaget skriver:

Markus og Harpa lever sammen og arbejder i hver sin bank i Reykjavik. Han er 28 år, hun 27, og de har styr
på livet og fremtiden. Det store islandske finanskrak gør dem imidlertid begge arbejdsløse. Hun vil ikke lade
sig slå ud og finder hurtigt arbejde som lærervikar i folkeskolen. Markus synker derimod hen i bøgernes

verden og begynder at føre en dagbog, der udvikler sig til en litterær bearbejdelse af vinterens begivenheder. 

En umiddelbar og fængslende fortælling om tabet af identitet og kampen for en fremtid - og samtidig en
gribende kærlighedshistorie - fortalt af en arbejdsløs bankmand, der svinder ind i sig selv og åbner op for

sindets afkroge i vintermånederne 2008-2009 da Island gik på røven. 

For Bankster fik forfatteren Islands Litteraturpris 2009, og romanen er af islandske anmeldere udråbt til at
være ´den bedste kriseroman´.
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