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håbet og festen Kjersti Rorgemoen Hent PDF HÅBET OG FESTEN er en finurlig, lille bog om venskab,
makuleringsarbejde, bananfluer - og om at være evighedsstudent og drikke vin med en pseudofilosof på et
kollegie, som man ikke er flyttet ud af, selvom studietiden for længst er ovre! Den er skrevet af Kjersti

Rorgemoen, der regnes for en af Norges unge forfattere, der mestrer den humoristiske, eksistentielle genre.

"Når mine kollegaer og jeg ruller de fyldte papirbeholdere ud fra arbejdspladserne i byen forbi
kontorassistenterne, der er nedsunket i egne professionelle trivialiteter, så tænker jeg, at jeg serverer disse
samfundsmaskineriets lakajer en slurk af Lethe, glemslens flod. Folk har altid gjort mig forvirret med deres
ansigter og systemer, jeg kan komme til at tænke både forbandede papirfabrik og forfærdelige tirader, når jeg

besøger institutionerne. Jeg er bange for at få Tourettes og pludselig sige sådan nogle ting højt.”
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