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Berøringer Mads Storgaard Jensen Hent PDF "Berøringer" er en roman om 11 menneskers strejftog gennem

livet og en by. En dreng med blikket vendt ud mod universet, en detektiv på en krævende opgave, en
byplanlæggers kærlighed til byen, en fotograf på jagt efter menneskets hemmelighed, en læge konfronteret
med livets farlighed, en filosof i brydekamp med tanken, en komponist og stilheden, et ensomt postbud, en
ældre kvinde alene med sin fortid, en dværg og en ung kvindes drømme. Alle forfølger de deres mål, men de
berøres af hinandens verdener, enten med ubetydelige eller fatale konsekvenser til følge. Alle søger de lykken
eller løsningen på store spørgsmål, hver især på sin egen ubehjælpsomme facon. Mads Storgaard Jensen (f.
1968) er forfatter. Han har en ph.d i filosofi og semiotik fra Aarhus Universitet og debuterede i 1995 med
filosofibogen "At lære livet", mens den skønlitterære debut kom i 1996 med "Som en engel ind i himlen".

 

"Berøringer" er en roman om 11 menneskers strejftog gennem livet
og en by. En dreng med blikket vendt ud mod universet, en detektiv
på en krævende opgave, en byplanlæggers kærlighed til byen, en

fotograf på jagt efter menneskets hemmelighed, en læge konfronteret
med livets farlighed, en filosof i brydekamp med tanken, en

komponist og stilheden, et ensomt postbud, en ældre kvinde alene
med sin fortid, en dværg og en ung kvindes drømme. Alle forfølger
de deres mål, men de berøres af hinandens verdener, enten med

ubetydelige eller fatale konsekvenser til følge. Alle søger de lykken
eller løsningen på store spørgsmål, hver især på sin egen

ubehjælpsomme facon. Mads Storgaard Jensen (f. 1968) er forfatter.
Han har en ph.d i filosofi og semiotik fra Aarhus Universitet og
debuterede i 1995 med filosofibogen "At lære livet", mens den

skønlitterære debut kom i 1996 med "Som en engel ind i himlen".
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