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Jord David Vann Hent PDF Galen kender ikke sin far, hans voldelige stedfar er død og hans bedstemor er

skibet af sted på plejehjem. Han og hans mor lever af familiens arv – gamle penge Galens tante og kusine er
stålsatte på at indkassere. Galen er New Age, han ser sig selv som en gammel sjæl og drømmer om

forandring: at løsrive sig fra det fysiske, at blive så vægtløs som luft, at gå på vandet. Men han kan ikke
modstå sin maniske overspisning og bliver mere og mere fikseret på forbudt begær. Fanget i sin

ukontrolerbare krop bliver han besat af sin flirtende kusine og af at skille sig af med sin krævende og
klynkende mor. Da familien tager på tur sammen spidser tingene til. Og snart opdager Galen, hvor langt han
faktisk er villig til at gå for at opnå den transcendens, han sådan higer efter. JORD er en oprivende roman om
vold og vanvid, og om hvordan begge dele går i arv. Af forfatteren til CARIBOU ISLAND og FORTÆLLING

OM ET SELVMORD.
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