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Minder om fremtiden Siri Hustvedt Hent PDF Siri Hustvedts overdådige roman om tid, erindring, lyst og
fantasi. Minder om fremtiden fortæller historien om en ung kvinde fra Midtvesten og hendes første år i New
York i slutningen af 1970'erne. S.H., også kaldet 'Minnesota', bor i en faldefærdig ejendom i NY og er besat af

sin mystiske nabo, Lucy Brite, hvis rablende monologer hun følger gennem de papirtynde vægge og
nedskriver i sin notesbog. Lige indtil den nat, hvor Lucy bryder ind i hendes lejlighed. Fyrre år senere er S.H.
en etableret og feteret forfatter. Hun er i færd med at flytte sin aldrende mor til en ny bopæl, da hun falder
over sin gamle notesbog og det første udkast til en aldrig færdiggjort roman. Dette giver anledning til at
kigge tilbage på sig selv og sit liv. På genial vis sammenstilles de forskellige tekster, således at skrift og

erindring kommer til at tegne et mangefacetteret billede af en kvinde gennem fire årtier.

 

Siri Hustvedts overdådige roman om tid, erindring, lyst og fantasi.
Minder om fremtiden fortæller historien om en ung kvinde fra

Midtvesten og hendes første år i New York i slutningen af 1970'erne.
S.H., også kaldet 'Minnesota', bor i en faldefærdig ejendom i NY og
er besat af sin mystiske nabo, Lucy Brite, hvis rablende monologer

hun følger gennem de papirtynde vægge og nedskriver i sin
notesbog. Lige indtil den nat, hvor Lucy bryder ind i hendes

lejlighed. Fyrre år senere er S.H. en etableret og feteret forfatter. Hun
er i færd med at flytte sin aldrende mor til en ny bopæl, da hun falder
over sin gamle notesbog og det første udkast til en aldrig færdiggjort
roman. Dette giver anledning til at kigge tilbage på sig selv og sit liv.
På genial vis sammenstilles de forskellige tekster, således at skrift og

erindring kommer til at tegne et mangefacetteret billede af en
kvinde gennem fire årtier.
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