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Babel Babel Peter R\u00f8nnov-Jessen Hent PDF BABEL BABEL er historien om vor tids Søren Kirkegaard,
en slægtning til den rigtige, og om den musselmalede kvinde og Johannes Zero. Det er en sammenskrivning
og letomskrivning af Peter Rønnov-Jessens romaner DEN MUSSELMALEDE KVINDE (1988) og ZERO
(1986). "Johannes Zero svarede til sit navn: han var ingenting, en tumpe, et nul. En af de mange fordrevne -
fordrevne fra ægtefæller, børn, arbejde - som daskede ørkesløst rundt i Århus i byens sidste år, som fyldte

værtshusene og ravede halvt bevidstløse hjem ud på natten og som næste dag, når de ved middagstid vågnede
med tilgroede tunger og tømmermændene dunkende i hovedet og kroppen, vaklede ned på hjørnet og købte

et par elefanter til at tage det værste." Først går hovedpersonen til grunde og så drunker Danmark i en
syndflod, fordi kultur og samfund erstatter det levende med det materielle. "Morsom konstant, plat til tider og
alligevel gennemgående relevant med djævlesplinten i øjet over for omvandrende fænomener på den politiske
og ideologiske catwalk." - Bo Tao Michaëlis, Politiken "Det er en apokalypsefortælling, som samtidig er et

tidsbillede af Danmark (især Århus) i 1970'erne og 1980'erne, hvor samfundet, studentermiljøet og
Statsbiblioteket hudflettes ... den er først og fremmest guf for læsere, som kan værdsætte en rablende morsom,

latrinær, blasfemisk, uhyggelig og meget velskrevet historie" - Marianne Jensen, lektør
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