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Lad os bygge en by Leif Hasle Hent PDF "Lad os bygge en by" tager sit udgangspunkt i begivenheder, der
fandt sted i 1960’ernes København, da bystyret gav tilladelse til omfattende nedrivninger af historisk og
kulturelt værdifulde bygninger. I romanen blotlægges nogle af disse forhold af en frygtløs journalist fra
Fejebladet, der samtidigt opdager uhyggelige forhold i et kommunalt sponsoreret ligkistemagasin. Den

utilpassede Daniel Tegler, der vil være forfatter, sætter bogens begivenheder ind i en større sammenhæng; han
ser byen og dens mennesker som et led i en stor fortælling, der strækker sig tilbage til urtiden, da byen Babel

og dens tårn blev opført, og han undrer sig ikke, da en ung, smuk pige viser sig i byens gader, hvor hun
snavset og halvnøgen profeterer, at denne underverdenens by en dag skal forvandles til et himmelsk

Jerusalem. Leif Hasle blander satire, ironi og spot med poesi og religiøs patos i denne forunderlige roman.
Om Leif Hasles to tidligere bøger skrev anmelderne: Om romanen Rejsen mod Strømmen: "Mesterligt…
skriver et sprog, som jeg sjældent har læst magen til. Så blidt, så behersket, og samtidigt så poetisk og
præcist. Så frodigt og fyldt med humor, så levende og vemodigt." Hans Fl. Kragh, Ekstra Bladet. Om

novellecyklussen Syvstjernens Bånd: "Der er både vid, viden og visdom at hente hos Leif Hasle. Han har et
stort register, og han bruger det med flid…. en forfatter, der tydeligvis har hjemme i den klassiske, litterære

tradition…og er i stand til at forny den." Runa J. Kähler. Kristeligt Dagblad.

 

"Lad os bygge en by" tager sit udgangspunkt i begivenheder, der
fandt sted i 1960’ernes København, da bystyret gav tilladelse til
omfattende nedrivninger af historisk og kulturelt værdifulde

bygninger. I romanen blotlægges nogle af disse forhold af en frygtløs
journalist fra Fejebladet, der samtidigt opdager uhyggelige forhold i
et kommunalt sponsoreret ligkistemagasin. Den utilpassede Daniel
Tegler, der vil være forfatter, sætter bogens begivenheder ind i en

større sammenhæng; han ser byen og dens mennesker som et led i en
stor fortælling, der strækker sig tilbage til urtiden, da byen Babel og
dens tårn blev opført, og han undrer sig ikke, da en ung, smuk pige



viser sig i byens gader, hvor hun snavset og halvnøgen profeterer, at
denne underverdenens by en dag skal forvandles til et himmelsk
Jerusalem. Leif Hasle blander satire, ironi og spot med poesi og
religiøs patos i denne forunderlige roman. Om Leif Hasles to
tidligere bøger skrev anmelderne: Om romanen Rejsen mod

Strømmen: "Mesterligt… skriver et sprog, som jeg sjældent har læst
magen til. Så blidt, så behersket, og samtidigt så poetisk og præcist.
Så frodigt og fyldt med humor, så levende og vemodigt." Hans Fl.

Kragh, Ekstra Bladet. Om novellecyklussen Syvstjernens Bånd: "Der
er både vid, viden og visdom at hente hos Leif Hasle. Han har et stort
register, og han bruger det med flid…. en forfatter, der tydeligvis har
hjemme i den klassiske, litterære tradition…og er i stand til at forny

den." Runa J. Kähler. Kristeligt Dagblad.
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