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Himmerige og helvede Jón Kalman Stefánsson Hent PDF Himmerige og helvede er en barsk, gribende og
poetisk beretning om himmel og helvede på Islands vestkyst for hundrede år siden, hvor grænsen mellem liv

og død er knivskarp, når man er fisker og tager ud på havet i en åben båd med seks årer. En poetisk
skæbnefortælling om livets store spørgsmål.

"Ny islandsk roman har både Hamsun og Hemingway i sig. … Det er år og dage siden, jeg har været så lang
tid om at læse en bog. Islandske Jón Kalman Stefanssons roman Himmerige og helvede er så lyrisk fortættet
og fuld af tankevækkende visdom, at man går rundt og kærtegner den lille bog. … Stefánssons små malerier

af ord er ren nydelse." – Jens Andersen, Berlingske Tidende

"Himmerige og helvede er en forunderlig bog, fuld af overraskende, inciterende visdom. Jón Kalman
Stéfansson skriver som en stenhugger: Der er kraft i slaget og dybe mærker, hvor mejslen rammer." –

Henriette Bacher-Lind, Jyllands-Posten

"Den bør læses af alle grunde, men allermest fordi det godt nok er sjældent, en forfatter styrer sproget så
blændende smukt som hér." – Iben Tandgaard, Weekendavisen
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