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Kældermennesker Carsten Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Kldermennesker hedder titlen med en reference
til en roman af Dostojevskij, men ogs med en reference tilforfatteren selv. Carsten Jensen kaldte engang

polemisk medlemmerne af Dansk Folkeparti for en skimlet sekt af kldermennesker, og det blev i
offentligheden opfattet som synonym med undermennesker. Men i Dostojevskijs roman skildres et

kompliceret, nagende og tvivlende menneske, hvis flelse af at vre blevet afvist giver sig stadig mere drastiske
og ondskabsfulde udslag. Bogen bestr, som undertitlen angiver, bde af hvisken og rb. Den er p samme tid et
forsg p at forst populismen og imdeg den, ikke kun med pnhedens argumenter, men ogs med hrdtslende
polemik. Verden er i opbrud, og det er ikke kun populismen, der varsler det, men ogs den stigende strm af
flygtninge, der sger mod Europa, hvis de da ikke drukner i Middelhavet eller ender som slaver i libyske,

skaldte flygtningelejre. Vi har alle en oplevelse af, at vi ikke lngere forstr verden, og det er i den oplevelse,
bogen tager sit udgangspunkt. Hvad er politik i dag, og endnu vigtigere, hvad vil det sige at vre menneske?
Det er bogens centrale sprgsml, som den prver at stille i mange tonelejer, fra det vrede til det forsonende. Frst

og fremmest insisterer Carsten Jensen p, at verden m nytnkes, og at de gamle svar, hvad enten det er de
populistiske eller det trtte forsvar for velfrdsstaten, ikke lngere duer. Kldermennesker er en bog skrevet i

protest mod den magteslshed, som flere og flere af os gribes af.

 

Forlaget skriver: Kldermennesker hedder titlen med en reference til
en roman af Dostojevskij, men ogs med en reference tilforfatteren
selv. Carsten Jensen kaldte engang polemisk medlemmerne af Dansk

Folkeparti for en skimlet sekt af kldermennesker, og det blev i
offentligheden opfattet som synonym med undermennesker. Men i
Dostojevskijs roman skildres et kompliceret, nagende og tvivlende
menneske, hvis flelse af at vre blevet afvist giver sig stadig mere
drastiske og ondskabsfulde udslag. Bogen bestr, som undertitlen

angiver, bde af hvisken og rb. Den er p samme tid et forsg p at forst
populismen og imdeg den, ikke kun med pnhedens argumenter, men
ogs med hrdtslende polemik. Verden er i opbrud, og det er ikke kun
populismen, der varsler det, men ogs den stigende strm af flygtninge,
der sger mod Europa, hvis de da ikke drukner i Middelhavet eller
ender som slaver i libyske, skaldte flygtningelejre. Vi har alle en

oplevelse af, at vi ikke lngere forstr verden, og det er i den oplevelse,
bogen tager sit udgangspunkt. Hvad er politik i dag, og endnu

vigtigere, hvad vil det sige at vre menneske? Det er bogens centrale
sprgsml, som den prver at stille i mange tonelejer, fra det vrede til
det forsonende. Frst og fremmest insisterer Carsten Jensen p, at
verden m nytnkes, og at de gamle svar, hvad enten det er de

populistiske eller det trtte forsvar for velfrdsstaten, ikke lngere duer.
Kldermennesker er en bog skrevet i protest mod den magteslshed,

som flere og flere af os gribes af.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kældermennesker&s=dkbooks

