
Mig og Yngve
Hent bøger PDF

Tore Renberg

Mig og Yngve Tore Renberg Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1990. Muren falder, den kolde krig er slut,
Gorbatjov er den store helt. Jarle Klepp er 17 år og går på gymnasiet i Stavanger. Sammen med sin bedste ven

Helge danner han Mathias Rust Band, hører The Cure, R.E.M., Pixies og Nirvana, og jager den hellige
treenighed: fisse, rock og revolution. Han har en smuk kæreste, han går med partisantørklæde og har skråsikre

meninger om verden. Han er en af dem der ikke vil være som de andre. Så møder han Yngve, en mild og
engleagtig dreng som lytter til synth-pop, spiller tennis og drømmer om at blive egyptolog. Med ét er alt

forandret.

Mig og Yngve er en generationsroman som tegner et billede af tiden, politikken, tøjstilen, musikken, og gør
det med en ungdommelig energi og humor. Romanen blev Tore Renbergs gennembrudsroman i Norge, hvor

den har solgt 135.000 eksemplarer. Filmen som bygger på bogen modtog en række filmpriser, bl.a.
Amandaprisen for bedste norske film i 2008.

Tore Renberg er det nye stjerneskud i norsk litteratur. 35 år gammel har han udgivet 16 bøger, heraf 8
romaner. Hans tre bøger om Jarle Klepp har solgt hen ved 300.000 eksemplarer i Norge. Filmen som bygger
på Mig og Yngve modtog en række priser og fik strålende anmeldelser, også i Danmark. Onfilm kaldte den ´et
mesterværk´ og gav den 6 stjerner, mens Politiken skrev at filmen med sin ´charme, humor og ømhed kan ses

som en pendant til Den kroniske uskyld´.

I efteråret 2008 modtog Tore Renberg Bokhandlerprisen for Charlotte Isabel Hansen, det tredje bind om Jarle
Klepp, i skrap konkurrence med bl.a. Lars Saabye Christensen og Per Petterson.

Uddrag af anmeldelser
»En roman som vil bjergtage et stort antal læsere ... Årets opvækstroman ... Man morer sig og tænker

‘herregud, var det sådan vi var?’ ... Renberg har vitterlig skrevet en ‘pageturner’ ... mange ubetalelige - og
pinlige – scener.”«
- Klassekampen

»Tore Renberg er en usædvanlig talentfuld forfatter ... en yderst velskrevet roman.«
- NRK 5 stjerner

»… en altopslugende læseoplevelse ... Renberg har skrevet en præcis, entusiastisk og varm roman.«
- Haugesunds Avis

»Driver læseren fra side til side. En roman skrevet med stor energi og turbotryk ... Romanen bliver hængende
længe i ens litterære knurhår.«
- Tønsberg Blad 5 stjerner

»En fortryllende roman.«
- Dagens Nyheter

»Det er en af den slags romaner man ikke kan lægge fra sig, som underholder, overrasker og skaber
genkendelse. Som troværdig beskriver en tidsepoke ... en modig og fængslende bog.«

- Bergensavisen

»... en pageturner.«
- Klassekampen

»Mesterværk ...«
- Gefle Dagblad
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