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GROVDYR Noa Bernmann Hent PDF Livets særeste historier i form af ti eksistentielle dramaer.
Kan jeg komme derud, hvor jeg lemlæster?
Kan jeg komme derud, hvor jeg slår ihjel?

Kan jeg komme derud, hvor livet bliver mig ligegyldigt?
Hvis jeg kommer helt ud på den yderste kant, hvad så?

Sådanne spørgsmål vil læseren stille sig selv.
Fortællinger om højst forskellige mennesker, der må gennem så meget skæbnetungt.

Hvordan klarer de skærene?
Er ondskab bygget ind i verden?

Er mod og oprørstrang?
Vi følger heltene og antiheltene i barens dæmpede lys og i neonrørets skrigende afsløring.

Vi følger det anderledes menneske, som finder sine helt egne veje.
Fortællingerne er fiktion med mere end et par tæer dyppet i virkelighedens hav.

Uddrag af bogen
”Nu trækker jeg gardinet fra i ét ryk.

Og dér står han – en granvoksen mand med et eller andet skarpt i hænderne.
Der er ti centimeter og en rude imellem vores ansigter.
Han er ved at skære sig igennem træet omkring låsen.
Nu springer mit alarmberedskab ud i fuld styrke,

jeg snapper efter vejret, mit hjerte pumper blodet ud i musklerne,
en stormflod, der raserer kroppen,

hjertet er på vej ud gennem ribbenene, jeg kan smage adrenalinet på tungen.
Mine skrig hviner tværs over gården, igennem alle døre, ind i alle øregange ...”

om forfatteren
Forfatteren har sin baggrund i den eksistentialistiske psykologi.

Både i de teoretiske udfoldelser og – især – i den konkrete udformning af livets tilsigelser.
Menneskesindets krøllerier har altid fascineret og været i fokus. Lader vi os bevidstløst styre af vores skæbne,

eller foretager vi bevidste valg? Når vi vælger bevidst, hvilke forudsætninger vælger vi så ud fra? Livet
foregår ikke i en lukket boks, mure kan nedbrydes.

Forfatteren spørger ind til menneskets frihed og piller ved selve eksistensen.
Tilblivelse/afblivelse. Væren/døden.
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