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Klassen Carsten Clante Hent PDF Året er 1952, midt under den koldekrig. Henrik og hans ven Lars går i 2.g
og dyrker med lidenskab et afmægtig had til skole- og forældreautoriterne, og ikke mindst til samfundet med

dets maniske kommunistforskrækkelse og kvælende indoktrinering til den vestlige livsform.

I klassen kommer det til skarpe opgør mellem på den ene side den venstrevendte vinduesrække, og
dørrækken med de velstående villabørn på den anden. Hævet over tummelen står de to venners næsegrus
beundrede guru, den nådesløst kommunistiske Bernhard, som med sit imponerende intellektuelle skarphed
forsøger at vise Henrik og Lars det rette vej frem – med det nye DDR og Maos Kina som mønstereksempler.
For Henrik bliver Bernard for meget – det gode liv i dørrække lokker og trækker. Og så er der jo det med

pigerne...

Carsten Clante (f. 1934). Forfatter og tidligere indenrigsredaktør på DR. Medredaktør på magasinet
KulturNyt, og instruktør af dokumentarfilmene "Den hårde sandhed" om Tage Skou Hansens forfatterskab, og

"Der er stof i os" om narkomani. han er forfatter til fire romaner, hvoraf "Klassen (2006) er hans nyeste.

 

Året er 1952, midt under den koldekrig. Henrik og hans ven Lars går
i 2.g og dyrker med lidenskab et afmægtig had til skole- og

forældreautoriterne, og ikke mindst til samfundet med dets maniske
kommunistforskrækkelse og kvælende indoktrinering til den vestlige

livsform.

I klassen kommer det til skarpe opgør mellem på den ene side den
venstrevendte vinduesrække, og dørrækken med de velstående
villabørn på den anden. Hævet over tummelen står de to venners
næsegrus beundrede guru, den nådesløst kommunistiske Bernhard,
som med sit imponerende intellektuelle skarphed forsøger at vise

Henrik og Lars det rette vej frem – med det nye DDR og Maos Kina
som mønstereksempler. For Henrik bliver Bernard for meget – det
gode liv i dørrække lokker og trækker. Og så er der jo det med

pigerne...

Carsten Clante (f. 1934). Forfatter og tidligere indenrigsredaktør på
DR. Medredaktør på magasinet KulturNyt, og instruktør af

dokumentarfilmene "Den hårde sandhed" om Tage Skou Hansens
forfatterskab, og "Der er stof i os" om narkomani. han er forfatter til

fire romaner, hvoraf "Klassen (2006) er hans nyeste.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Klassen&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


