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Kattens bord Michael Ondaatje Hent PDF “Jeg elsker den her bog: drengene i fuld frihed under den lange
sejlads, hvordan en voksenverden som de ikke forstår åbenbarer sig, tabet af fortiden og begyndelsen på

fremtiden, og tilmed en slags thriller midt i det hele!
Og sprogets skønhed. Perfektion.” SALMAN RUSHDIE

“Kattens bord er magisk, en bog fuld af kærlighed.” TEJU COLE

I skibets spisesal placeres Michael ved KATTENS BORD, så langt væk fra kaptajnens bord som man kan
komme. Her møder han et farverigt galleri af medpassagerer som åbner for hidtil ukendte verdener. Der er
miss Lasqueti som bærer rundt på brevduer i sine forede lommer og læser kriminalromaner som hun i

skuffelse og frustration slynger over bord. Der er botanikeren mr. Daniels som har den mest vidunderlig have
med giftige og euforiserende planter i skibets dyb, og den afdankede men flamboyante pianist mr. Mazappa

som introducerer ham for musikkens grænseløse verden. Der er den spøgelsesagtige skrædder mr.
Gunesekera, hvis tavse læber holder på mange hemmeligheder, og den berygtede straffefange, som luftes på
dækket om natten. Men først og fremmest får han to nye venner, Cassius og Ramadhin, som han udforsker

skibet og livet sammen med, og så er der gensynet med hans smukke kusine Emily, som bliver hans fortrolige
og vækker hans lyster.

ANMELDERNE SKREV

“… en eventyrlig beretning, en meditation over magt, erindring, kunst, barndom, kærlighed og tab … en af
de sjældne bøger som man kan læse igen og igen og altid opdage noget nyt.”

LONDON EVENING STANDARD

“Det er en vidunderlig roman: fuld af undere.” DAILY TELEGRAPH

Michael Ondaatje blev født på Ceylon i 1943, men flyttede som dreng til England, hvorfra han i 1962
emigrerede til Canada. Han har et stort forfatterskab bag sig og fik i 1992 Bookerprisen for Den engelske

patient.

 

“Jeg elsker den her bog: drengene i fuld frihed under den lange
sejlads, hvordan en voksenverden som de ikke forstår åbenbarer sig,
tabet af fortiden og begyndelsen på fremtiden, og tilmed en slags

thriller midt i det hele!
Og sprogets skønhed. Perfektion.” SALMAN RUSHDIE

“Kattens bord er magisk, en bog fuld af kærlighed.” TEJU COLE

I skibets spisesal placeres Michael ved KATTENS BORD, så langt
væk fra kaptajnens bord som man kan komme. Her møder han et
farverigt galleri af medpassagerer som åbner for hidtil ukendte

verdener. Der er miss Lasqueti som bærer rundt på brevduer i sine
forede lommer og læser kriminalromaner som hun i skuffelse og
frustration slynger over bord. Der er botanikeren mr. Daniels som

har den mest vidunderlig have med giftige og euforiserende planter i
skibets dyb, og den afdankede men flamboyante pianist mr. Mazappa
som introducerer ham for musikkens grænseløse verden. Der er den



spøgelsesagtige skrædder mr. Gunesekera, hvis tavse læber holder på
mange hemmeligheder, og den berygtede straffefange, som luftes på
dækket om natten. Men først og fremmest får han to nye venner,
Cassius og Ramadhin, som han udforsker skibet og livet sammen
med, og så er der gensynet med hans smukke kusine Emily, som

bliver hans fortrolige og vækker hans lyster.

ANMELDERNE SKREV

“… en eventyrlig beretning, en meditation over magt, erindring,
kunst, barndom, kærlighed og tab … en af de sjældne bøger som

man kan læse igen og igen og altid opdage noget nyt.”
LONDON EVENING STANDARD

“Det er en vidunderlig roman: fuld af undere.” DAILY
TELEGRAPH

Michael Ondaatje blev født på Ceylon i 1943, men flyttede som
dreng til England, hvorfra han i 1962 emigrerede til Canada. Han har
et stort forfatterskab bag sig og fik i 1992 Bookerprisen for Den

engelske patient.
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