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Kattens tramp Janne Teller Hent PDF En mand på kant med sig selv og sine lidenskaber, på kant med Europa.
Et splittet Europa, et Europa som lukker sig om sig selv. Et Europa hvor historien fortsætter, i fred som i krig,

blindt og blodigt.
Hvad er det overhovedet at være europæer?

Hvad betyder historie? Hvad gør man med historie, der er gået galt?
Hvad er kærlighed? Kan man slå kærlighed ihjel? Og hvad sker der, når man forsøger?

"En vanvittig smuk kærlighedshistorie... Janne Teller skriver i internationalt format... Med Kattens tramp får
Janne Teller forhåbentlig det gennembrud, som hun har fortjent."

Mai Misfeldt i Berlingske Tidende

"Janne Teller har skrevet en usædvanligt ambitiøs roman om krig og kærlighed." Bjørn Bredal i Politiken

"Der er tankegods og hovedbrud i hver sætning i Janne Tellers Kattens tramp... Bider man sig fast i bogen og
bevæger sig rundt i dens mange labyrinter og tankerum, så belønnes man med et væld af præcise og
indsigtsfulde betragtninger over krig, kærlighed og det at være menneske i en dramatisk og turbulent

historie." Leon Jaurnow i Kristeligt Dagblad

 

En mand på kant med sig selv og sine lidenskaber, på kant med
Europa. Et splittet Europa, et Europa som lukker sig om sig selv. Et
Europa hvor historien fortsætter, i fred som i krig, blindt og blodigt.

Hvad er det overhovedet at være europæer?
Hvad betyder historie? Hvad gør man med historie, der er gået galt?
Hvad er kærlighed? Kan man slå kærlighed ihjel? Og hvad sker der,

når man forsøger?

"En vanvittig smuk kærlighedshistorie... Janne Teller skriver i
internationalt format... Med Kattens tramp får Janne Teller

forhåbentlig det gennembrud, som hun har fortjent."
Mai Misfeldt i Berlingske Tidende

"Janne Teller har skrevet en usædvanligt ambitiøs roman om krig og
kærlighed." Bjørn Bredal i Politiken

"Der er tankegods og hovedbrud i hver sætning i Janne Tellers
Kattens tramp... Bider man sig fast i bogen og bevæger sig rundt i
dens mange labyrinter og tankerum, så belønnes man med et væld af
præcise og indsigtsfulde betragtninger over krig, kærlighed og det at
være menneske i en dramatisk og turbulent historie." Leon Jaurnow
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