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Ødegården Carsten Boe Hent PDF De har en hel weekend foran sig. En weekend i tosomhed, omgivet af
utæmmet natur, mange kilometer fra nærmeste nabo. En weekend hvor de vil samle stumperne op. Men noget
lurer i skyggerne. Gården og skoven rummer hemmeligheder. Ligesom de selv gør. Ødegården er et kirurgisk
blik ind i et parforhold, hvor det der støjer mest, er det der forbliver usagt. Med sproglig finesse, og gennem

raffinerede stemningsbilleder, blotlægges nogle af de mest sårbare dele af livet.

"Lille fortælling vokser sig stor i kraft af forfatterens fine sprogfornemmelse" – Katrine Boysen giver 4 flotte
stjerner i Jyllands-Posten!

"Carsten Boe benytter sig af antydningens kunst i denne minimalistiske og sprogligt finurlige roman om et
kærestepars weekend i en ødegård i Sverige ... en fascinerende og sprogligt spændende bog, som giver plads

til fortolkninger." - Litteratursiden

"Ødegården bæres igennem af det knappe og præcise sprog og af den fortættede stemning ... Ødegården er et
velskrevet kammerspil, som appellerer til læsere af ny dansk litteratur" - Bibliotekernes lektørudtalelse

Carsten Boe (f. 1972)debuterede med stor succes i 2008,med den anmelderroste roman Stillevejen.

Ødegården er Carstens anden bog,og den understreger lektørens dom: athan "har en dyb forståelse for
sproget,og bruger det både minutiøst ogsærdeles effektivt."

 

De har en hel weekend foran sig. En weekend i tosomhed, omgivet
af utæmmet natur, mange kilometer fra nærmeste nabo. En weekend

hvor de vil samle stumperne op. Men noget lurer i skyggerne.
Gården og skoven rummer hemmeligheder. Ligesom de selv gør.

Ødegården er et kirurgisk blik ind i et parforhold, hvor det der støjer
mest, er det der forbliver usagt. Med sproglig finesse, og gennem
raffinerede stemningsbilleder, blotlægges nogle af de mest sårbare

dele af livet.

"Lille fortælling vokser sig stor i kraft af forfatterens fine
sprogfornemmelse" – Katrine Boysen giver 4 flotte stjerner i

Jyllands-Posten!



"Carsten Boe benytter sig af antydningens kunst i denne
minimalistiske og sprogligt finurlige roman om et kærestepars
weekend i en ødegård i Sverige ... en fascinerende og sprogligt

spændende bog, som giver plads til fortolkninger." - Litteratursiden

"Ødegården bæres igennem af det knappe og præcise sprog og af den
fortættede stemning ... Ødegården er et velskrevet kammerspil, som

appellerer til læsere af ny dansk litteratur" - Bibliotekernes
lektørudtalelse

Carsten Boe (f. 1972)debuterede med stor succes i 2008,med den
anmelderroste roman Stillevejen.

Ødegården er Carstens anden bog,og den understreger lektørens
dom: athan "har en dyb forståelse for sproget,og bruger det både

minutiøst ogsærdeles effektivt."
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