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Sort hund Torben Munksgaard Hent PDF Kontanthjælpsmodtageren Bernhard stjæler en hund, fordi han føler

sig ensom. Hunden tilhører den velhavende Albert, der bliver forladt af sin kone som følge af hundens
forsvinden. Således udløser tyveriet en skæbnesvanger dominoeffekt, der kommer til at berøre både

mennesker og hund. Dyrets rutiner trækker Bernhard i nye retninger, og snart møder han sin drømmekvinde.
Samtidig tager Alberts liv en voldsom drejning, og efterhånden bliver han frarøvet hele sin tilværelse. Er det
skæbnens ironi eller tilfældets magt? Hvilken indflydelse har samfundets skjulte kræfter? Og hvilken rolle

spiller Bernhards mystiske nabo og hans besynderlige hjerneforskningsprojekt? SORT HUND er en dystopisk
fortælling om samfundets og skæbnens magt – eller tilfældighedernes spil – i det moderne menneskes stædige
jagt efter lykke. SEKS STJERNER i Berlingske: "En overdådigt vittig og velskrivende Torben Munksgaard
tager lykketemperaturen på morgendagens velfærdssamfund i det, der bør blive en af årets store danske
romansucceser. (…) en helstøbt, dybt original roman, der på 328 sider taler til både lattermuskler og

hjerneceller. Som med alle sine groteske, satiriske indslag formår at overraske fra start til slut og undervejs
føles som en generøs gensplejsning af Villy Sørensen, Leif Panduro, Franz Kafka og Erlend Loe. Intet mindre.
(…) Med »Sort hund« har Torben Munksgaard skabt en bog, der ikke ligner noget andet i dansk litteratur lige

nu, og som er spækket med vibrerende replikker og uforglemmelige scener."

 

Kontanthjælpsmodtageren Bernhard stjæler en hund, fordi han føler
sig ensom. Hunden tilhører den velhavende Albert, der bliver forladt
af sin kone som følge af hundens forsvinden. Således udløser tyveriet

en skæbnesvanger dominoeffekt, der kommer til at berøre både
mennesker og hund. Dyrets rutiner trækker Bernhard i nye retninger,
og snart møder han sin drømmekvinde. Samtidig tager Alberts liv en

voldsom drejning, og efterhånden bliver han frarøvet hele sin
tilværelse. Er det skæbnens ironi eller tilfældets magt? Hvilken

indflydelse har samfundets skjulte kræfter? Og hvilken rolle spiller
Bernhards mystiske nabo og hans besynderlige



hjerneforskningsprojekt? SORT HUND er en dystopisk fortælling
om samfundets og skæbnens magt – eller tilfældighedernes spil – i

det moderne menneskes stædige jagt efter lykke. SEKS STJERNER i
Berlingske: "En overdådigt vittig og velskrivende Torben
Munksgaard tager lykketemperaturen på morgendagens

velfærdssamfund i det, der bør blive en af årets store danske
romansucceser. (…) en helstøbt, dybt original roman, der på 328
sider taler til både lattermuskler og hjerneceller. Som med alle sine
groteske, satiriske indslag formår at overraske fra start til slut og

undervejs føles som en generøs gensplejsning af Villy Sørensen, Leif
Panduro, Franz Kafka og Erlend Loe. Intet mindre. (…) Med »Sort
hund« har Torben Munksgaard skabt en bog, der ikke ligner noget
andet i dansk litteratur lige nu, og som er spækket med vibrerende

replikker og uforglemmelige scener."
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