
Byens spor 2
Hent bøger PDF

Lars Saabye Christensen

Byens spor 2 Lars Saabye Christensen Hent PDF I bind 2 af Byens spor er vi tilbage i ejendommen på
Kirkeveien 127 i Oslo, året er 1956. Den 40-årige Maj er led og ked af rollen som hjemmegående, enlig mor,
og til Røde Kors-damernes forargelse gør hun sig forsigtigt fri af den kvinderolle, hun ellers har opfyldt til
punkt og prikke. Hun finder et job og får igen en slags kærlighedsliv. Majs modbillede er fru Hall, der er

sygnet helt hen i sit ægteskab med antikvarboghandleren, Olaf Hall, uden at turde tænke på skilsmisse. Jesper
får en kæreste, der åbner døren ind til et nyt, frigjort miljø, hvor man spiser vegetarisk og diskuterer politik,
ligesom Jostein ved sit talent for at tjene penge får adgang til en verden, der er større og rigere end Oslo

Slagtehus.

Byens spor 2 er en stort orkestreret historie om mennesker og deres drømme, om de sociale konventioner,
personlige begrænsninger og bindinger, der nogle gange får ram på viljen og modet til at realisere sig selv. En

underholdende roman der er skrevet med stor kærlighed til sine personer.
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