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En lykkelig lille ø Lars Sund Hent PDF "En lykkelig lille ø" er skrevet af den finlandssvenske forfatter Lars
Sund. Fagerö er en lykkelig lille ø i Finlands sydvestlige skærgård hvor man har syv årstider, og hvor det er
den rene lotterigevinst at få lov til at leve - i hvert fald ifølge Fageröboerne selv. Men en dag finder de lokale
hillbillies, Kangarns drenge, en død mand ude ved Skogsskär. Snart begynder flere døde at drive i land. Ingen
ved hvem de er, hvor de kommer fra eller hvad der er sket. I "En lykkelig lille ø" demonstrerer Lars Sund sin
veludviklede sans for den gode skrøne – skildringen af en hustrus uindfriede ambitioner på sin mands vegne,
fortællingen om en usædvanlig begravelse, beretningen om et særegent bryllup, historien om hvordan to

sparkstøttinger havner side om side på havets bund. - Lars Sund en sprogbegavelse, der også i denne roman
frodigt og med en særdeles underholdende selvironi leger med ordene og den - næsten - alvidende og

altformående forfatters skaberrolle. "En lykkelig lille ø" er en realistisk og samtidig allegorisk roman om
hvordan vi forsøger at håndtere mødet med de andre, med døden og med livet. Hvad gør man når der er fare

for at kirkegården fyldes med fremmede? Om forfatteren: Lars Sund er født i Jakobsstad i det finske
Österbotten i 1953. Efter studier i svensk, engelsk og litteraturvidenskab ved Åbo Akademi flyttede han i
begyndelsen af 1980’erne til Uppsala i Sverige, hvor han arbejdede som forfatter og journalist. Fik sit

litterære gennembrud med romanen Colorado Avenue i 1991, første del af en trilogi om den lille fiktive by
Siklax i det sydlige Österbotten. Siden 1999 har han været forfatter på fuld tid. Bor fortsat i Uppsala, men
besøger jævnligt Österbotten for at vande sine rødder. Andre bøger af Lars Sund på dansk: "Eriks bog".
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