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Paradis på jord Kjartan Fl\u00f8gstad Hent PDF Den unge chilener José Andersen tager den lange tur over
Atlanterhavet til det høje nord for at undersøge den del af sin slægt, der stammer fra Norge. Gennem Josés

øjne oplever vi det norske samfund og dets borgere på godt og ondt. Vi møder overklassedamen, der
foretrækker latin lovers, en flok lige lovligt muntre danske murere på en byggeplads samt en lang række
andre skøre personligheder. Alt imens forsøger José at finde sin familie og sin egen plads i dette fremmede
samfund. "Paradis på jord" er både et løssluppent eventyr, en slægtskrønike og en antropologisk satire over
det norske samfund. Kjartan Fløgstad (f. 1944) er en norsk forfatter, der skriver på nynorsk. Han debuterede i
1968 med digtsamlingen "Valfart" og har sidenhen udgivet en lang række bøger, heriblandt krimier, noveller,
essays, rejseskildring, digte og romaner. Kjartan Fløgstad har vundet en lang række prestigiøse litteraturpriser

og legater.
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