
Da kærlighed, stress og paparazzier kom til
Udkantsdanmark

Hent bøger PDF

Klaus Haase

Da kærlighed, stress og paparazzier kom til Udkantsdanmark Klaus Haase Hent PDF Forlaget skriver:
Hvordan ville du have det, hvis du gik ned med stress og måtte gå under jorden med dit barn, skarpt forfulgt

af paparazzier?
Hvordan ville du have det, hvis din arbejdsgiver lavede udviklingskurser, der førte til afvikling og død?

Ville du kunne finde kærligheden gennem en singleklub?
Hvordan ville du reagere, hvis dit barn blev afvist til optagelse på en privatskole, fordi det var for nørdet og

anderledes?
Mener du, at samfundets skidt skal forblive under gulvtæppet, eller skal det jævnligt vendes med henblik på

en nødvendig hovedrengøring?

Klaus Haase, født 1957, er forfatter, kulturanmelder og samfundsdebatør. Da Kærlighed, stress og paparazzier
kom til Udkantsdanmark er forfatterens tredje satiriske roman fra Udkantsdanmark efter Da havenisserne kom

til Udkantsdanmark og Da whistleblowere og flygtningestrømme kom til Udkantsdanmark.   

Anmelderne skriver
"Via hovedpersonens evne til at holde hovedet koldt overfor en snagen i hendes privatliv og ikke falde for

provokationer, udspringer den indre ro, der gennemsyrer bogen og gør den læseværdig."
        - Tidsskrift for antifascistisk forum, maj 2018

"Gennem hovedpersonen får vi kendskab til kapitalismens del-og-hersk-metoder, splittelsesmetoder, som
gennemsyrer hele provinsmiljøet, en racistisk fremmedfjendskhed og de bedrestilledes foragt for fattigdom og

arbejdsløshed."
        - Arbejderen, juli 2018
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