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Natten der kommer Carl-Henning Wijkmark Hent PDF Skuespilleren Hasse er indlagt på hospitalet og venter
på at dø. Først i selskab med bl.a. de to døende spøgefugle Harry og Börje og sidenhen alene plejet af
sygeplejerskerne Birgit og Angela. Hasses livshistorie fortælles i glimtvise tilbageblik, men bogens

hovedfokus er nuet, for på trods af morfindøs og accelererende kropsligt forfald er Hasses liv op mod døden
meget intenst. I stedet for at bekymre sig om sygdommen vælger Hasse at koncentrere sig om at udforske

døden ved at kaste sig over den ene bog efter den anden, der omhandler emnet. Hans omgivelser er sikre på,
at al den læsning om døden vil forkorte hans liv, men de tager fejl, for Hasse får det i stedet bedre og bedre.

"Wijkmarks dødskabaret er verdenslitteratur … Hvilken indsigt i sindets vildveje, hvilken overlegen
sprogkunst." – Jes Stein Pedersen, Politiken, ♥♥♥♥♥♥

"Med Natten der kommer har Carl-Henning Wijkmark skrevet en dyb, vemodssmuk roman om livet lige
inden døden. … Fortrinligt." – Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske, *****

"Svenske Carl-Henning Wijkmark har skevet en lille mesterlig roman om livets sidste udbrud af vitalitet op
mod den uafvendelige afslutning … Romanen er en lille litterær perle. Skrevet med den sene mesters lethed

og suverænitet." – Peter Nielsen, Information

"Fuldkommen uforlignelig og fantastisk roman om en gammel, døende mands sidste store projekt.
Litteraturens og sprogets magt fornægter sig ikke, og livets ej heller." – Litteratursiden.dk
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