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Pasfotos Einar Már Gudmundsson Hent PDF Lys og varm roman,inspireret af forfatterens egen rejse som ung
fra Island til fastlandet. "Pasfotos" er en rejseroman, en kærlighedsroman og en udviklingsroman, der tager os
tilbage til Einar Már Gu&#xF0;mundssons egen ungdom i 70'erne. Her er boblende menneskeliv, glødende
ungdom, sjove historier og grumme skæbner - det hele vævet sammen af Einar Már med velkendt snilde.
Romanen er den unge mand Hallis beretning om en længst svunden sommer, hvor han og hans ven Jonni
drager fra Island til Norges fjelde for at grave grøfter og spare penge op til at rejse Europa rundt. På vejen

møder vi et utal af brogede skæbner, og da vi mindst venter det, dukker selveste kærligheden op. Hvem skulle
have troet, at det var Oslo og ikke Paris, der var kærlighedens by?

Som ung i 70‘erne var Einar Már Gu&#xF0;mundsson en del af det aktivistiske miljø omkring
undergrundsforlaget Galleri Su&#xF0;urgata 7. Einars digtsamlinger blev duplikeret i kælderen og solgt på
gadehjørner og værtshuse i Reykjavik. Traditionelt har islandske forfattere skrevet om naturen og livet på
landet, men med Einar Már Gu&#xF0;mundsson fik det moderne Island, bylivet, rockmusikken og det

politiske en litterær stemme.

 

Lys og varm roman,inspireret af forfatterens egen rejse som ung fra
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På vejen møder vi et utal af brogede skæbner, og da vi mindst venter
det, dukker selveste kærligheden op. Hvem skulle have troet, at det

var Oslo og ikke Paris, der var kærlighedens by?

Som ung i 70‘erne var Einar Már Gu&#xF0;mundsson en del af det
aktivistiske miljø omkring undergrundsforlaget Galleri

Su&#xF0;urgata 7. Einars digtsamlinger blev duplikeret i kælderen
og solgt på gadehjørner og værtshuse i Reykjavik. Traditionelt har
islandske forfattere skrevet om naturen og livet på landet, men med
Einar Már Gu&#xF0;mundsson fik det moderne Island, bylivet,

rockmusikken og det politiske en litterær stemme.
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