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Natten der kommer Carl-Henning Wijkmark Hent PDF På hospitalet ligger Hasse og venter på at dø. Først i
selskab med tre andre patienter, men snart ligger han der alene. Plejet af sygeplejerskerne Birgit og Angela.

Mens han venter. Og forbereder sig på ikke længere at findes.

"Wijkmarks dødskabaret er verdenslitteratur (.) Hvilken indsigt i sindets vildveje, hvilken overlegen
sprogkunst." - Politiken, 6 hjerter

"... en lille mesterlig roman om livets sidste udbrud af vitalitet op mod den uafvendelige afslutning. (...)
Romanen er en lille litterær perle. Skrevet med den sene mesters lethed og suverænitet." - Dagbladet

Information

"Med Natten der kommer har Carl-Henning Wijkmark skrevet en dyb, vemodssmuk roman om livet lige
inden døden. (.) Fortrinligt." - Berlingske, *****

"Fuldkommen uforlignelig og fantastisk roman om en gammel, døende mands sidste store projekt.
Litteraturens og sprogets magt fornægter sig ikke, og livets ej heller." - Litteratursiden.dk
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