
Og mørket faldt på
Hent bøger PDF

J\u00f8rn Falk
Og mørket faldt på J\u00f8rn Falk Hent PDF Mørkeræd – vi har vel alle været det, men de fleste af os vokser
fra det og slipper den irrationelle angst. Dog er der altid noget på en gang dragende og afskrækkende ved

natten. Fantasien tager kontrollen, og den slipper den nødigt igen. I Jørn Falks seneste roman undersøger han,
hvordan noget så almengyldigt som primalfrygten for, hvad der gemmer sig i nattens mulm og mørke, kan
præge et menneske gennem resten af livet. Venskaber, kærlighed, karriere og alle andre vigtige og uvigtige
valg – alle præges de af barndommens uvirkelige, men ikke desto mindre ægte oplevelser. Bogen er også en
kærlighedserklæring til Aalborg og den effekt, byen på godt og ondt har på sine indbyggere. Det er ikke en
historie om store skæbner og skelsættende sociale begivenheder. Men en afdækning af noget så skræmmende,
rørende og vidunderligt som et ganske almindeligt menneskes liv. Uddrag af bogen: Den aften falder han lidt
hen ud på aftenen, da han pludselig ser en trehovedet trold dukke ud af det klædeskab, der står på klem. Eller
det tror han i hvert fald der i mørket, for da han tænder lyset, er der ingen trold. Han lukker skabet, slukker
lyset og går til ro, da han pludseligt kan høre noget, der lyder som en klapperslange, tilsat sangen fra en
græshoppe. Han står op igen, men der er ingen krybdyr på værelset, og der er helt stille igen. Eller det vil
sige, at der er en lyd ude fra trappen. Det lyder, som om at noget stort og prustende er på vej op ad trappen.
Om forfatteren: JØRN FALK blev født i 1969 i Aalborg. Han har en alsidig række studier bag sig, en varieret

arbejdserfaring og en diagnosticeret sindslidelse. Nu er han, på baggrund af sine livserfaringer, lærer i
psykiatri. Ud over at være en ivrig forfatter med fokus på filosofi, psykologi og sociologi er han særdeles

musikinteresseret.
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