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Fimbul Kjartan Fl\u00f8gstad Hent PDF Det er sent på året 1978. I Oslo skal Anwar Sadat og Menahem
Begin modtage Nobels fredspris, sikringsforanstaltningerne er maksimale. Men et andet sted i landet

forbereder to gymnasielærere og den lokale brugtvognsforhandler et attentat. Prismodtagerne og hele det
norske establishment skal sprænges i luften under overrækkelsesceremonien. I en rustvogn fragter de en

bombekaster stjålet fra militæret og gemt i en kiste over fjeldet mod Oslo. Det er altså en spændingsintrige
som styrer handlingen i Fimbul. Men Kjartan Fløgstad bruger romangenrens muligheder totalt. Med et

overdådigt persongalleri, en virtuos satire, med sin uventede skiften mellem det fantastiske, det mytiske og
virkelighedsnær realisme er Fimbul meget mere end en spændingsroman: en samfunds- og tidsroman, myte,
satire, legende - en moderne fabel om historie. Om tiden efter industrialismens sammenbrud, om energien
som forsvandt. Romanen har fået sit navn efter den nordiske mytologis lange og hårde vinter før Ragnarok,
før verdens undergang. Men Fimbul er meget andet end en roman om de sidste tider, som er undervejs - eller

kan komme. En moderne fabel om utopiens pervertering, et opgør med en tid - 68-generationens
“fimbulvinter” - hvor håbene døde druknede i en sand overflod af drømmekraft. Fimbul er en i alle

henseender overdådig roman om to mænd og en kvinde, som i 1978 planlægger et bombeattentat i Oslo, hvor
Anwar Sadat og Menahem Begin skal modtage Nobels fredspris. Med virtuos udfoldelse af hele

spændingsromanens register holdes læseren i ånde fra første til sidste side. Med pragtfuld satire, svimlende
mystik, et gnistrende, tæt sprog og en komposition, som forener røverhistorier og groteske politiske aktioner
med jødisk og islamisk mystik er Fimbul mere end en samfunds- og samtidsroman: En moderne legende,
myte, satire, spændingsroman. Om en tid og en generation, hvor utopierne perverterede, håbene døde eller

blev forfalskede. “Et mesterværk i storslået prosa” Jyllands Posten
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