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Kakerlakmennesket Mikkel Harris Carlsen Hent PDF »Han vidste også, at hans tid nu var kommet, thi han
var Kakerlakmennesket. Ved at tåle alt var han blevet uforgængelig, ved at dukke sig var han blevet ophøjet.

Det ville nu blive hans opgave at lære de overlevende at klare sig i ruinerne, at finde mad under
murbrokkerne, at udholde sult og tørst i uendelige tidsrum og at kravle hen over den sammenstyrtede

civilisation uden at skænke dybderne under den en tanke.«
I 18 groteske fortællinger føres vi ind i et forunderligt og fantasmagorisk univers, hvor grænserne for

virkeligheden og menneskesindet udvides og udforskes.

Velkommen til et litterært heksekøkken for yndere af det sære og sælsomme. Her blandes kimærisk uhygge
og barokke løjer, og med et persongalleri bestående af lumske dobbeltgængere, dæmoniske lokomotivførere,

elskovssyge havfruer og maskerede guder er vi aldrig i kedeligt selskab.
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