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Glimt Chris Heape Hent PDF Glimt, en litterær roman med et strejf af magisk realisme og psykologisk

spænding, er en usædvanlig læseoplevelse; kræs for både den kræsne sprogelsker og læseren, der holder af en
velturneret fortælling. Sam Hythe er 61 år og fotograf. Efter hele sit liv at have beskæftiget sig med lys og

mørke, med at indordne verden efter visuelle regler, er han langsomt ved at miste synet. Om få år vil han være
blind. Men inden lyset forsvinder helt fra hans verden, skal han løse sit livs største gåde, nemlig spørgsmålet
om hvem der myrdede hans familie, da han selv var ni år gammel og blev fundet, drivvåd og kold, gemt

under høballer i familiens lade. En sær fornemmelse har hjemsøgt Sam siden da og har gennemsyret hans liv
som voksen - både som fotograf, men også som ægtemand og far; en følelse af at han på en eller anden måde
var ansvarlig for familiens skæbne. Efterhånden som Sam endelig tillader sig at dykke ned i barndommens

billeder, både de fysiske og dem, der eksisterer i hans sind, begynder en forklaring så småt at tage form. Glimt
udforsker begreber som fantasi, hukommelse, association og metafor - og den frihed og magt vi kan opnå,

hvis vi åbner vores liv til disse begreber i stedet for bestandigt at forsøge at kontrollere dem.

 

Glimt, en litterær roman med et strejf af magisk realisme og
psykologisk spænding, er en usædvanlig læseoplevelse; kræs for

både den kræsne sprogelsker og læseren, der holder af en velturneret
fortælling. Sam Hythe er 61 år og fotograf. Efter hele sit liv at have
beskæftiget sig med lys og mørke, med at indordne verden efter

visuelle regler, er han langsomt ved at miste synet. Om få år vil han
være blind. Men inden lyset forsvinder helt fra hans verden, skal han
løse sit livs største gåde, nemlig spørgsmålet om hvem der myrdede
hans familie, da han selv var ni år gammel og blev fundet, drivvåd
og kold, gemt under høballer i familiens lade. En sær fornemmelse
har hjemsøgt Sam siden da og har gennemsyret hans liv som voksen
- både som fotograf, men også som ægtemand og far; en følelse af at
han på en eller anden måde var ansvarlig for familiens skæbne.



Efterhånden som Sam endelig tillader sig at dykke ned i
barndommens billeder, både de fysiske og dem, der eksisterer i hans
sind, begynder en forklaring så småt at tage form. Glimt udforsker
begreber som fantasi, hukommelse, association og metafor - og den
frihed og magt vi kan opnå, hvis vi åbner vores liv til disse begreber

i stedet for bestandigt at forsøge at kontrollere dem.
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