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Den sorte bog om de syv dødssynder Dorte Karrebæk Hent PDF Forlaget skriver: I en tabt, sort notesbog står
følgende forord: »I mange år har jeg arbejdet med at fremelske særlige anlæg hos insekter. Jeg har isoleret syv
egenskaber, som er fremherskende i den verden, vi lever i, og indpodet dem i syv forskellige arter, som jeg

nøje beskriver på de følgende sider. Tilbage er der kun er iagttage, hvordan insekterne videre vil udvikle sig.«

Og det er ikke hyggeligt at se de klassiske dødssynder i fri udfoldelse! I store grumme, kradse - men samtidig
hjerteskærende humoristiske - illustrationer viser Karrebæk en karrikeret verden, et liv på vrangen. Eller er

det blot billeder af os selv?
Et illustreret ´opslagsværk i ondskab´ med et filosofisk sigte.

»Denne unikke bog ... det er en helstøbt og gennemtænkt bog med mange tolkningsmuligheder om et
eviggyldigt emne ... Det er ondt, ulækkert og blodigt, men ikke uden en vis barsk humor.«

- Bibliotekslektør

»Fabelagtig kigge-læse-gyse-tænke bog om de syv dødssynder fra den sprælske tegner Dorte Karrebæks indre
og det lille modige forlag Alma ... Et pragtværk ... Bogen er for alle. « - Mai Misfeldt, Berlingske Tidende

»Denne egensindige galskab og eksperimenterelyst som (er) kernen i den åh så tilforladelige professionalisme
(...) I disse år eksploderer Dorte Karrebæk formelig med originale, bestemt ikke tilforladelige bogværker.

Mest intet andet ligner billedbogen for voksne Den sorte bog. I rammehistorien får en dreng fingre i den sorte
bog, der præsenterer og viser vej til syv insektarter, en for hver af de syv dødssynder (...) Drengens

efterfølgende lup-undersøgelser bliver til hver sin vilde/sjove/brutale/sjofle tegneserie (...) Den sorte bog
folder sig ud som en samling luksuriøst grove moralismer, der heldigvis ender godt, da nemlig drengen redder

en acedanier-unge fra dens ugidelige skæbne. «
- Lars Bukdahl, Weekendavisen

»Karrebæk udfolder hele sin artistiske værktøjskasse med langsnablede, mangearmede og multipattede
krydsninger af allehånde mutanter mellem menneske og insekt. Og her bliver havesyge, hovmod,
nydelsessyge, misundelse, vrede, frådseri og dovenskab med ramsaltet humor indfældet som

karakteregenskaber, der kaster lange skygger ind over de adfærdsmønstre, vi kan iagttage hos os selv som
trendy, storforbrugende friværdi-danskere.

Det er ikke ubetinget flatterende at kigge på, men Karrebæk serverer det med et idémæssigt overskud og en
charmeberiget vulgaritet, man skal være et skarn for ikke at nyde. « - Henning Mørch Sørensen, Information

»Fy for satan hvor er det godt!
Den sorte bog er en sprudlende bastard, der elegant placerer røven på sin egen medbragte stol midt imellem
de gældende genrekonventioner. Billedbog, tegneserie, voksen- eller børnebog, det er ikke til at sige, og i

grunden er det rørende ligegyldigt ... «
- Charlotte Hitzner, LitteraturNu

 

Forlaget skriver: I en tabt, sort notesbog står følgende forord: »I
mange år har jeg arbejdet med at fremelske særlige anlæg hos

insekter. Jeg har isoleret syv egenskaber, som er fremherskende i den
verden, vi lever i, og indpodet dem i syv forskellige arter, som jeg
nøje beskriver på de følgende sider. Tilbage er der kun er iagttage,

hvordan insekterne videre vil udvikle sig.«

Og det er ikke hyggeligt at se de klassiske dødssynder i fri
udfoldelse! I store grumme, kradse - men samtidig hjerteskærende
humoristiske - illustrationer viser Karrebæk en karrikeret verden, et

liv på vrangen. Eller er det blot billeder af os selv?



Et illustreret ´opslagsværk i ondskab´ med et filosofisk sigte.
»Denne unikke bog ... det er en helstøbt og gennemtænkt bog med
mange tolkningsmuligheder om et eviggyldigt emne ... Det er ondt,

ulækkert og blodigt, men ikke uden en vis barsk humor.«
- Bibliotekslektør

»Fabelagtig kigge-læse-gyse-tænke bog om de syv dødssynder fra
den sprælske tegner Dorte Karrebæks indre og det lille modige forlag

Alma ... Et pragtværk ... Bogen er for alle. « - Mai Misfeldt,
Berlingske Tidende

»Denne egensindige galskab og eksperimenterelyst som (er) kernen i
den åh så tilforladelige professionalisme (...) I disse år eksploderer
Dorte Karrebæk formelig med originale, bestemt ikke tilforladelige
bogværker. Mest intet andet ligner billedbogen for voksne Den sorte

bog. I rammehistorien får en dreng fingre i den sorte bog, der
præsenterer og viser vej til syv insektarter, en for hver af de syv

dødssynder (...) Drengens efterfølgende lup-undersøgelser bliver til
hver sin vilde/sjove/brutale/sjofle tegneserie (...) Den sorte bog
folder sig ud som en samling luksuriøst grove moralismer, der

heldigvis ender godt, da nemlig drengen redder en acedanier-unge
fra dens ugidelige skæbne. «

- Lars Bukdahl, Weekendavisen

»Karrebæk udfolder hele sin artistiske værktøjskasse med
langsnablede, mangearmede og multipattede krydsninger af
allehånde mutanter mellem menneske og insekt. Og her bliver
havesyge, hovmod, nydelsessyge, misundelse, vrede, frådseri og

dovenskab med ramsaltet humor indfældet som karakteregenskaber,
der kaster lange skygger ind over de adfærdsmønstre, vi kan iagttage

hos os selv som trendy, storforbrugende friværdi-danskere.
Det er ikke ubetinget flatterende at kigge på, men Karrebæk serverer
det med et idémæssigt overskud og en charmeberiget vulgaritet, man
skal være et skarn for ikke at nyde. « - Henning Mørch Sørensen,

Information

»Fy for satan hvor er det godt!
Den sorte bog er en sprudlende bastard, der elegant placerer røven på

sin egen medbragte stol midt imellem de gældende
genrekonventioner. Billedbog, tegneserie, voksen- eller børnebog,
det er ikke til at sige, og i grunden er det rørende ligegyldigt ... «

- Charlotte Hitzner, LitteraturNu

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den sorte bog om de syv dødssynder&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


