
Vægten af omstændigheder
Hent bøger PDF

Esbern Juhl

Vægten af omstændigheder Esbern Juhl Hent PDF Forlaget skriver: Vægten af omstændigheder er en fiktiv
selvbiografisk fortælling. Gennem en række tematiske kapitler beskriver Malthe Hviid forskellige situationer
fra sin barndom og ungdom. Fortælleren, der er midt i 40’erne, ser tilbage på sit liv og fremhæver oplevelser,
der optager en særlig plads i hans hukommelse. Oplevelser knyttet til temaer som musik, alkohol, rejser,

kærligheden og døden. I tilknytning til disse erindringer gør Malthe Hviid sig overvejelser af mere
eksistentiel og filosofisk karakter. Bogen giver således et unikt indblik i en reflekterende mands personlighed.
Hvordan hans tilværelse har formet sig, og hvordan verden omkring ham har påvirket – og stadig påvirker –

ham.       

Uddrag af bogen 
Jeg husker, at jeg som barn godt kunne lide at finde den store telefonbog frem og bare sidde og bladre. Det
var sjovt at løbe igennem hundredvis af ultratynde sider og studere de mange navne og tal. I forhold til

efternavne som Jensen og Sørensen optrådte Hviid kun ganske få gange, og yderst sjældent spottede jeg mit
fornavn. Af og til faldt jeg over en person, som garanteret måtte være i familie med en kendt fra fjernsynet,
eller et navn, som var umuligt for mig at udtale. Jeg husker særligt telefonbogens allerførste sider. Her kunne
man se en vejledning over, hvad man skulle gøre i tilfælde af et atomangreb eller et kemisk udslip.            

Om forfatteren 
Esbern Juhl (f. 1974) er uddannet cand.mag. og har primært beskæftiget sig med kommunikation. Lige siden
barndommen har musik og sang haft hans særlige interesse. En interesse, der tydeligt fremgår af herværende

bog. 
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