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Brooklyn dårskab Paul Auster Hent PDF Den tidligere forsikringsagent Nathan Glass har gennemgået alle

behandlingsformer for diagnosen lungekræft og har indstillet sig på en stille afslutning på et - synes han - trist
og latterligt liv. Men et tilfældigt møde med nevøen Tom Wood, den flamboyante homoseksuelle Harry
Brightmann, den unge smukke Marina Gonzales og andre skæve eksistenser i og omkring Brooklyn Park

Slope-kvarteret får handlingen til at eksplodere og personernes skæbner til at flette sig ind i hinanden - mens
Nathan Glass skriver videre på sine anekdoter til 'Bogen om menneskelig dårskab' - og spillet om Hotel

Eksistens kan begynde. "Øjeblikkeligt er man fanget ind i denne labyrintiske fortælling ... Riv et par dage ud
af kalenderen og tjek ind på Hotel Eksistens sammen med Auster. Det vil du med garanti ikke fortryde." -

Henrik Queitsch, Ekstra Bladet "En af Austers mest livsbekræftende og smukke historier, en
kærlighedserklæring til Brooklyns brogede, robuste mangfoldighed og endnu engang en suveræn opvisning i

Austers forførende demonstration af tilfældets afgørende indflydelse." - Mogens Damgaard, Fyens
Stiftstidende Fra bogen "Jeg ledte efter et tilfældigt sted at dø. En eller anden anbefalede Brooklyn, så den

næste morgen tog jeg derned for at sondere terrænet. Jeg havde ikke været tilbage i seksoghalvtreds år, og jeg
kunne intet huske..."
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