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Historien om Asta J\u00f3n Kalman Stef\u00e1nsson Hent PDF I Historien om Asta følger vi Asta, hvis navn
betyder kærlighed på islandsk, og netop kærligheden kommer til at skabe ravage gennem Astas liv. I starten
af romanen møder vi Astas forældre, Helga og Sigvaldi, som forelsker sig hovedkulds i hinanden. Deres

kærlighed er stormfuld og de har et brusende og lidenskabeligt sexliv. Helga er lidt af en femme fatale, hun er
umådelig smuk og driver mændene til vanvid og en dag forlader hun pludselig manden og sine to små piger.
Sigvaldi lammes af Helgas svigt og formår ikke at tage sig af sine to døtre, så Asta ender i pleje hos en varm

og godhjertet kvinde. Men da hun brækker næsen på skolens mest populære fyr, sendes hun på
sommerophold på vestlandet hvor hun møder Josef med de smukke øjne, og han bliver starten på Astas
omtumlede kærlighedsliv. Historien fortælles dels set med Sigvaldis øjne og dels gennem de breve Asta

skriver. Helga går i hundene og Sigvaldi falder ned fra en stige og mens han ligger på fortovet passerer hans
liv revy. Er det virkelig nødvendigt at falde ned fra en stige og slå sig halvt fordærvet for at finde ud af hvad
der er det vigtige i tilværelsen? “I det hele taget er den på sin vis bedrøvelige historie om Asta og hendes

underskønne mors kamp med drifterne brolagt med spids humor og samfundsvinkler, der gør romanen til en
af årets bedste fangster fra Nordatlanten. Læs Jón Kalman Stefánsson og bliv fortryllet af sproget og den

skiftevis legesyge og alvorlige kærlighedshistorie.” – Weekendavisen Jón Kalman Stefánsson (f. 1963) er en
af Islands allerstørste forfattere. Han debuterede i 1988, har udgivet flere digtsamlinger, noveller og romaner.
Kalman har været slagteriarbejder, arbejdet i fiskeindustrien, studeret på universitet, undervist på højskole og
arbejdet som bibliotekar. Boede i København i årene 1992-95. Siden 2000 forfatter på fuld tid. Han har været

nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris fire gange, senest i 2015 for romanen Fisk har ingen fødder.

 

I Historien om Asta følger vi Asta, hvis navn betyder kærlighed på
islandsk, og netop kærligheden kommer til at skabe ravage gennem
Astas liv. I starten af romanen møder vi Astas forældre, Helga og
Sigvaldi, som forelsker sig hovedkulds i hinanden. Deres kærlighed
er stormfuld og de har et brusende og lidenskabeligt sexliv. Helga er
lidt af en femme fatale, hun er umådelig smuk og driver mændene til
vanvid og en dag forlader hun pludselig manden og sine to små



piger. Sigvaldi lammes af Helgas svigt og formår ikke at tage sig af
sine to døtre, så Asta ender i pleje hos en varm og godhjertet kvinde.
Men da hun brækker næsen på skolens mest populære fyr, sendes
hun på sommerophold på vestlandet hvor hun møder Josef med de

smukke øjne, og han bliver starten på Astas omtumlede
kærlighedsliv. Historien fortælles dels set med Sigvaldis øjne og dels

gennem de breve Asta skriver. Helga går i hundene og Sigvaldi
falder ned fra en stige og mens han ligger på fortovet passerer hans
liv revy. Er det virkelig nødvendigt at falde ned fra en stige og slå sig

halvt fordærvet for at finde ud af hvad der er det vigtige i
tilværelsen? “I det hele taget er den på sin vis bedrøvelige historie
om Asta og hendes underskønne mors kamp med drifterne brolagt
med spids humor og samfundsvinkler, der gør romanen til en af årets
bedste fangster fra Nordatlanten. Læs Jón Kalman Stefánsson og bliv

fortryllet af sproget og den skiftevis legesyge og alvorlige
kærlighedshistorie.” – Weekendavisen Jón Kalman Stefánsson (f.
1963) er en af Islands allerstørste forfattere. Han debuterede i 1988,
har udgivet flere digtsamlinger, noveller og romaner. Kalman har
været slagteriarbejder, arbejdet i fiskeindustrien, studeret på

universitet, undervist på højskole og arbejdet som bibliotekar. Boede
i København i årene 1992-95. Siden 2000 forfatter på fuld tid. Han
har været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris fire gange, senest

i 2015 for romanen Fisk har ingen fødder.
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