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Spøgelser, overalt Judith Hermann Hent PDF Judith Hermanns anden udgivelse, Spøgelser, overalt, består af

syv fortællinger om relationer og uafsluttede regnskaber mellem mennesker der er, eller har været,
følelsesmæssigt forbundet. Vi møder syv kvinder som ligner hinanden: de er i trediverne, storbymennesker
som glider ind og ud af kærlighedsforhold og desperat forsøger at holde fast i noget i en verden hvor intet er
sikkert. Kvinderne er næsten alle på rejse, og historierne foregår rundt omkring i Europa: Norge, Italien,
Tjekkoslovakiet, Island. Titelnovellen finder sted på et motel i Nevada, USA. Der er masser af spøgelser i
Hermanns anden novellesamling, men kun i to af historierne er de virkelige. I titelnovellen er Ellen på

roadtrip i USA med sin kæreste Felix. Forholdet vakler og er på grænsen af opløsning da de overnatter på et
motel i Nevadas ørken hvor de møder den excentriske lokalbefolkning – deriblandt den lokale ghost hunter.
Hvorvidt der vitterligt er spøgelser på hotellet er usikkert, men sikkert er det at fortælleren Ellen mange år
senere hjemsøges af mindet om denne aften, der får afgørende betydning for hendes fremtid. I resten af
historierne er der nærmere tale om spøgelser fra fortiden: elskere, venner, forældre som bliver ved at

hjemsøge fortælleren. Eller måske er det nærmere minder, hun hjemsøges af – små øjeblikke fra fortiden, hvor
hun har været tæt på lykken eller opnået en kortvarig følelse af, at noget faldt på plads. Judith Hermann blev
født i 1970 i Berlin. Her oplevede hun som nittenårig murens fald, og her bor og arbejder hun den dag i dag. I

sine to første bøger, novellesamlingerne Sommerhus, senere (1998) og Spøgelser, overalt (2003),
portrætterede hun sin egen rastløse og rodløse generation. Ordknapt og realistisk, men samtidig også poetisk
skildrede hun de nogle og tyveårige tyskeres ambivalente længsel efter forpligtende kærlighedsforhold.

Begge bøger blev en stor succes i hendes hjemland og oversat til en lang række sprog, herunder dansk. Dele
af Spøgelser, overalt blev filmatiseret i 2006. Judith Hermann har fået en række priser og hendes bøger er
solgt i mere end en million eksemplarer. SITRENDE LÆSNING Disse syv beretninger om indadvendte og
ambivalente kvinder på rejser rundt omkring i verden er sitrende læsning. Historierne kan ikke refereres, for
de foregår ligesom Hemingways og Carvers noveller på de sproglige mellemtoners niveau. Ingen store

eksplosioner, men mange små følelsesknald. John Chr. Jørgensen, Information
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