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Kairos Bente Claudius Hent PDF Bente Claudius fortæller historien om alt, hvad der kan forspildes i denne
verden, hvis man forråder kærligheden og svigter sit ansvar.

Kairos handler ikke kun om en mand og hans samvittighed, men også om den smertefulde proces, det er at
opnå indsigt i sit eget selvbedrag.

"Der er et gammel ord der siger, at man høster, som man sår, og at man ikke kan forestille sig en årsag uden
en virkning", siger Fanden et sted i bogen til den sygdomsplagede kejser, som eftertiden har gjort til et

overdimensioneret uhyre. Et perverteret monster, der under at styrte sine middagsgæster ud over klipperne fra
sin hvide villa på Capri og ellers morer sig med at skære halsen over på spædbørn, hvis han da ikke forlyster

sig med prostituerede af begge køn.

"Kairos" er en bog om en stor smertes forløsning, sælsomt assisteret af en grum og ubønhørlig skæbne.

Det gennemgående tema i romanen er den død, der altid venter, hævnen og dens fuldbyrdelse, og
kærligheden, der er så svær at gribe og fastholde.

Bente Claudius er en dansk forfatter, der står bag novellesamlingen "Nattens Gobelin" og kortromanen
"Kairos".

 

Bente Claudius fortæller historien om alt, hvad der kan forspildes i
denne verden, hvis man forråder kærligheden og svigter sit ansvar.

Kairos handler ikke kun om en mand og hans samvittighed, men
også om den smertefulde proces, det er at opnå indsigt i sit eget

selvbedrag.

"Der er et gammel ord der siger, at man høster, som man sår, og at
man ikke kan forestille sig en årsag uden en virkning", siger Fanden
et sted i bogen til den sygdomsplagede kejser, som eftertiden har
gjort til et overdimensioneret uhyre. Et perverteret monster, der
under at styrte sine middagsgæster ud over klipperne fra sin hvide
villa på Capri og ellers morer sig med at skære halsen over på

spædbørn, hvis han da ikke forlyster sig med prostituerede af begge
køn.

"Kairos" er en bog om en stor smertes forløsning, sælsomt assisteret
af en grum og ubønhørlig skæbne.

Det gennemgående tema i romanen er den død, der altid venter,
hævnen og dens fuldbyrdelse, og kærligheden, der er så svær at gribe

og fastholde.

Bente Claudius er en dansk forfatter, der står bag novellesamlingen



"Nattens Gobelin" og kortromanen "Kairos".
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