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Fortællinger fra Møllen Theodor Kallifatides Hent PDF Møllen er en lillebitte by i det store land, der hedder
Grækenland. I Møllen boede en familie med en mormor og en morfar, med en mor og far og med en storebror,
der var stor og modig og turde gøre næsten alt, og en lillebror, som var lille og frygtsom. Og familien havde
en kat, der hed Lynet, og et æsel, der hed Tåben. Livet i Grækenland er meget forskelligt fra det, vi kender

hos os – især livet i sådan en lille by langt, langt ude på landet. Underfundigt, poetisk og spændende fortæller
Theodor Kallifatides om sin barndoms Grækenland, for det er ham, der er lillebror i familien i Møllen. Og
gennem hans beretning om hverdagen og dens arbejde og leg, dens besværligheder og glæder får læseren
meget at vide om forholdene i hans land og de mennesker, der bor der. Historierne foregår dengang, da

Grækenland ligesom Danmark var besat af tyskerne under den sidste store krig. Theodor Kallifatides er en
græskfødt svensk forfatter, der kom til Sverige i 1964. Her startede han som avisbud og opvasker samtidig
med, at han læste filosofi på universitetet. Kallifatides har skrevet bøger i mere end 30 år, og har mange
udgivelser bag sig. Som emigrant har han oplevet sammenstødet mellem to kulturers værdinormer og
livsopfattelse. Et bærende tema i Kallifatides forfatterskab er derfor emigrantens endeløse følelse af
hjemløshed. Ud over at være prisbelønnet forfatter er Kallifatides i dag en kendt, ivrig og respekteret

samfundsdebattør og litteraturkritiker. Han debuterede som lyriker i 1969. Gennembruddet kom med den
selvbiografiske trebindsroman "Bønder og Herrer", som skildrer 2. Verdenskrig og den efterfølgende tragiske
borgerkrig i Grækenland. Handlingen i romanen "Lysternes herre" er henlagt til antikkens Grækenland, og her

modstilles mandlig, destruktiv krigslyst og kvindelig kærlighed og klogskab. I de produktive år efter
årtusindskiftet har han også udgivet tre anmelderroste romaner, der knytter an til krimigenren heriblandt "En
simpel forbrydelse" og "Den sjette Passager". Størstedelen af Kallifatides bøger er oversat til flere forskellige

sprog, og han har vundet mange flotte priser.

 

Møllen er en lillebitte by i det store land, der hedder Grækenland. I
Møllen boede en familie med en mormor og en morfar, med en mor
og far og med en storebror, der var stor og modig og turde gøre
næsten alt, og en lillebror, som var lille og frygtsom. Og familien
havde en kat, der hed Lynet, og et æsel, der hed Tåben. Livet i

Grækenland er meget forskelligt fra det, vi kender hos os – især livet
i sådan en lille by langt, langt ude på landet. Underfundigt, poetisk
og spændende fortæller Theodor Kallifatides om sin barndoms

Grækenland, for det er ham, der er lillebror i familien i Møllen. Og



gennem hans beretning om hverdagen og dens arbejde og leg, dens
besværligheder og glæder får læseren meget at vide om forholdene i
hans land og de mennesker, der bor der. Historierne foregår dengang,
da Grækenland ligesom Danmark var besat af tyskerne under den
sidste store krig. Theodor Kallifatides er en græskfødt svensk

forfatter, der kom til Sverige i 1964. Her startede han som avisbud
og opvasker samtidig med, at han læste filosofi på universitetet.
Kallifatides har skrevet bøger i mere end 30 år, og har mange

udgivelser bag sig. Som emigrant har han oplevet sammenstødet
mellem to kulturers værdinormer og livsopfattelse. Et bærende tema
i Kallifatides forfatterskab er derfor emigrantens endeløse følelse af
hjemløshed. Ud over at være prisbelønnet forfatter er Kallifatides i

dag en kendt, ivrig og respekteret samfundsdebattør og
litteraturkritiker. Han debuterede som lyriker i 1969. Gennembruddet
kom med den selvbiografiske trebindsroman "Bønder og Herrer",

som skildrer 2. Verdenskrig og den efterfølgende tragiske borgerkrig
i Grækenland. Handlingen i romanen "Lysternes herre" er henlagt til

antikkens Grækenland, og her modstilles mandlig, destruktiv
krigslyst og kvindelig kærlighed og klogskab. I de produktive år

efter årtusindskiftet har han også udgivet tre anmelderroste romaner,
der knytter an til krimigenren heriblandt "En simpel forbrydelse" og
"Den sjette Passager". Størstedelen af Kallifatides bøger er oversat til

flere forskellige sprog, og han har vundet mange flotte priser.
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