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Syv rædsler Selvedin Avdić Hent PDF Efter ni måneders selvvalg isolation beslutter Syv rædslers helt at
komme ud af sin lejlighed for at lede efter en gammel journalist-kollega, der forsvandt i krigen.

Selvedin Avdić væver Bosniens voldsomme historie ind i en stram fortælling om psykologisk rædsel. Det
overnaturlige og det politiske smelter sammen i en martret by, der forsøger at leve med krigens
eftervirkninger. En velkomponeret og snigende smuk roman om lyset og mørket i mennesker.

”Ud over dens legende, skæve humor, er dette en dybt alvorlig undersøgelse af den bosniske krigs efterspil;
de fantastiske elementer repræsenterer et historisk trauma så frygteligt, at det ikke lader sig beskrive direkte”

The Independent

”… det løber en koldt ned ad ryggen i dette gotiske eventyr, der involverer lige fra mytologiske dæmoner til
temmelig morsomme observationer af modemagasiner, sideløbende med en slående fortælling om krigen,

volden og menneskehedens mørke hjerte” Sydney Review of Books

"… helt anderledes end noget, jeg har læst før, men den har konsistens og kraft som noget stort og sikkert …
en ekstraordinær roman” The Guardian
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