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Freak Love Katherine Dunn Hent PDF En søskendeflok opfostret på amfetamin, arsenik og radioaktive

isotoper ... Freak Love er en rørende men usædvanlig familiekrønike, og samtidig et kampskrift. En roman,
hvor magtbalancen mellem det normale og det unormale for en gangs skyld er vendt på hovedet. Freak Love
er fortællingen om familietivoliet Binewskis Fabulon, fortalt af Olympia Binewki, der er eneste overlevende
af en meget usædvanlig søskendeflok. En familie, der også tæller de siamesiske tvillinger Iphy og Elly, der
har to overkroppe men kun én underkrop; familiens yngste, den telekinetiske Fortunato; og ikke mindst

Arturo, Aqua Boy, født med finner i stedet for arme og ben - og med et umætteligt magtbegær. Famileværdier
bliver aldrig det samme igen ... Freak Love er Katherine Dunns litterære gennembrud, og da den udkom i
1989 var den blandt finalisterne til National Book Award. I hjemlandet USA har bogen for længst opnået
kultstatus. "Romanen er en oplevelse, bizar, brutal og uafrystelig. Enestående, i bogstaveligste forstand." -

Standart "Freak Love (er) på én gang en væmmelig, morsom og rørende fortælling om at vende anderledeshed
til noget positivt." - Jyllands-Posten "Det er forunderligt og dybt bizart (...) intet mindre end genial ..." -

Litteratursiden.dk "Eksperimenterende, frastødende og mesterlig kultroman." - Lektørudtalelse

 

En søskendeflok opfostret på amfetamin, arsenik og radioaktive
isotoper ... Freak Love er en rørende men usædvanlig familiekrønike,
og samtidig et kampskrift. En roman, hvor magtbalancen mellem det
normale og det unormale for en gangs skyld er vendt på hovedet.
Freak Love er fortællingen om familietivoliet Binewskis Fabulon,
fortalt af Olympia Binewki, der er eneste overlevende af en meget
usædvanlig søskendeflok. En familie, der også tæller de siamesiske
tvillinger Iphy og Elly, der har to overkroppe men kun én underkrop;
familiens yngste, den telekinetiske Fortunato; og ikke mindst Arturo,

Aqua Boy, født med finner i stedet for arme og ben - og med et
umætteligt magtbegær. Famileværdier bliver aldrig det samme igen



... Freak Love er Katherine Dunns litterære gennembrud, og da den
udkom i 1989 var den blandt finalisterne til National Book Award. I
hjemlandet USA har bogen for længst opnået kultstatus. "Romanen

er en oplevelse, bizar, brutal og uafrystelig. Enestående, i
bogstaveligste forstand." - Standart "Freak Love (er) på én gang en

væmmelig, morsom og rørende fortælling om at vende
anderledeshed til noget positivt." - Jyllands-Posten "Det er
forunderligt og dybt bizart (...) intet mindre end genial ..." -

Litteratursiden.dk "Eksperimenterende, frastødende og mesterlig
kultroman." - Lektørudtalelse
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