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Grand mal Linda Bostr\u00f6m Knausg\u00e5rd Hent PDF Grand Mal er betegnelsen for et alvorligt

epileptisk anfald med kramper og bevidstløshed til følge. Grand mal er også den svenske forfatter Linda
Boström Knausgårds prosadebut. Novellesamlingen indeholder 20 noveller, der kredser om emner som

familie, børn, Gud, døden og menneskers svaghed. Linda Boström Knausgård benytter sig af et sprog, der et
klart og direkte. Stemningerne, hun skaber, er af en sjælden intensitet og skønhed. De svenske anmeldere har
bl.a. sagt: Det är skönt att läsa. I bogens korte tekster viser Linda Boström Knausgård, at hun spænder vidt: I
"Babyalarm", hvor det viser sig, at apparatet opfanger et fremmed barns gråd, skaber hun frygt og uhygge. I

titelnovellen "Grand mal" om ungt par, der planlægger deres barns dåb, skriver hun et vaskeægte
relationsdrama med knivskarp dialog og i "Vitbjörn Kong Valemon" er det eventyret hun mestrer.

Barndommens farlige lege, barnets forvirring på grænsen mellem virkelighed og fantasi, ungdommens
udsathed, lystens uregerlighed, kærlighedens og omsorgens prøvelser – det hele behandler Linda Boström

Knausgård med den største nænsomhed og dygtighed.

 

Grand Mal er betegnelsen for et alvorligt epileptisk anfald med
kramper og bevidstløshed til følge. Grand mal er også den svenske
forfatter Linda Boström Knausgårds prosadebut. Novellesamlingen
indeholder 20 noveller, der kredser om emner som familie, børn,
Gud, døden og menneskers svaghed. Linda Boström Knausgård
benytter sig af et sprog, der et klart og direkte. Stemningerne, hun

skaber, er af en sjælden intensitet og skønhed. De svenske anmeldere
har bl.a. sagt: Det är skönt att läsa. I bogens korte tekster viser Linda
Boström Knausgård, at hun spænder vidt: I "Babyalarm", hvor det
viser sig, at apparatet opfanger et fremmed barns gråd, skaber hun
frygt og uhygge. I titelnovellen "Grand mal" om ungt par, der

planlægger deres barns dåb, skriver hun et vaskeægte relationsdrama



med knivskarp dialog og i "Vitbjörn Kong Valemon" er det eventyret
hun mestrer. Barndommens farlige lege, barnets forvirring på
grænsen mellem virkelighed og fantasi, ungdommens udsathed,

lystens uregerlighed, kærlighedens og omsorgens prøvelser – det hele
behandler Linda Boström Knausgård med den største nænsomhed og

dygtighed.
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