Doppler
Antall sider:

176

Kategori:

Romaner

ISBN/EAN:

9788202425975

Serie:

Erlend Loe 20 år som
forfatter

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2013

Forfatter:

Erlend Loe

Doppler.pdf
Doppler.epub

En samfunnskritisk roman om forbruk, eksistens ... og en elgkalv ved navn Bongo.
Min far er død.
Og i går tok jeg en elg av dage.
Hva kan jeg si.
Det var den eller meg.
Doppler er en vellykket mann av sin tid. Familiefar med to barn, fint hus og god jobb som han drar til hver
morgen i sin Volvo. En dag faller han av sykkelen på en tur i marka. Halvt svimeslått registrerer han en ro han
ikke har kjent på lenge. Han slipper de trivielle tankene om nytt bad og valget om armatur og fliser. Borte er
også den evinnelige surringen av barnesangene fra sønnens tallrike videoer, mens erkjennelsen om farens død
blir tydeligere.

Doppler forlater jobben, hjemmet og familien og flytter ut i skogen. Naturen er vakker, mørk og dyp og han
finner selskap i en elgkalv han kaller Bongo. Han prøver å leve som jeger og sanker, men må erkjenne at når
det gjelder behovet for skummet melk, må han ta steget videre til bytteøkonomi.
Doppler er en fengslende, skarpsynt og morsom roman som byr på alvorlige undertoner og kritikk av det
moderne forbrukersamfunnet, fra en av Norges mestselgende forfattere.

Utdrag "Doppler: Boken Doppler valgte jeg fordi jeg visste at den hadde noe med det temaet vi skal ha om i
norsktimene, postmodernisme og modernisme. Boka Doppler er skrevet av Erlend Loe. Doppler ble gitt ut i
2004 og forlaget som ga den ut var J. W Cappelens Forlag. Erlend Loe har ikke fått annet enn gode. Erlend
Loes ”Doppler” tar opp alvorlige temaer, skjult bak komedie og ironi. Han retter sin kritikk mot det moderne
samfunnets forbrukermentalitet, karrierejag og. Velkommen til Ultraportalen, her møter du våre jordmødre
med over 25 års erfaring og kunnskap innen fostermedisin og kan tilby det 3D og 4D Ultralyd. Enimed AS er
importør av: - ALPINION ultralydapparater til Skandinavia. - Trykkbølge fra Swiss DolorClast og Elevation
Piezowave. - Blærescanner fra KaiXin Scan-Med. as Norway er et heleid norsk firma med import, salg og
service av medisinsk teknisk utstyr. Vårt kontor og lager er i Drammen. Vi har også offentlig.
Hjerteundersøkelse med doppler ultralyd - disse veterinærene har Norsk Boxerklubb avtale med Leverandør
av medisinsk utstyr, medisinske møbler, helseartikler, forbruksmateriell, førstehjelpsutstyr og ADL
hjelpemidler Vår egen Neadalens Super-Star vant VK-finalen i regi av NISK avd 7 i Tydal! Hun gikk videre
fra kvalifiseringa som beste søker.
Det er verdt å merke seg at Supra.
Medisinsk utstyr og forbruksartikler til sykehus, legesenter, leger, helsepersonell og studenter

