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Lenins kys Lianke Yan Hent PDF Forlaget skriver: Trygt omfavnet af Balou-bjergene - og i det store og hele
overset af systemets vagtsomme øje - kan landsbyen Lykkens beboere nyde harmoniske dage med både

rigelig mad og fritid til at stille alle tilfreds. Men da deres afgrøder bliver ødelagt af en utidige snestorm - og
dermed deres levebrød - kommer en amtsbureaukrat til byen. Med sig har han en lukrativ plan for både at

skaffe penge til området og at sætte gang i hans egen karriere.   Han overtaler landsbyen til at oprette en trup
af omrejsende artister bestående af krøblinger, blinde og døve, der kan lave opvisninger og kunster så særlige,

at man aldrig har set deres mage. Han har hørt, at russerne ikke ved, hvad de skal stille op med Lenins
balsamerede lig. Planen er, at gøglertruppen nu skal rejse rundt i hele landet og skaffe penge til at købe liget.
Det skal så anbringes i et prægtigt mausoleum på toppen af et bjerg. Dette storslåede spring fremad skulle nok

kunne tiltrække turisterne og alle deres penge.     YAN LIANKE (f. 1958) er en af Kinas allerstørste
nulevende forfattere, hvis værker ofte udfordrer grænserne i hans hjemlands censursystem. Lenins kys er hans
tredje roman på dansk. Folkets tjener udkom i 2008 og i 2012 Landsbyens blod. Han har modtaget en række

prestigefyldte priser for sit forfatterskab.

 

Forlaget skriver: Trygt omfavnet af Balou-bjergene - og i det store
og hele overset af systemets vagtsomme øje - kan landsbyen Lykkens
beboere nyde harmoniske dage med både rigelig mad og fritid til at
stille alle tilfreds. Men da deres afgrøder bliver ødelagt af en utidige
snestorm - og dermed deres levebrød - kommer en amtsbureaukrat til
byen. Med sig har han en lukrativ plan for både at skaffe penge til
området og at sætte gang i hans egen karriere.   Han overtaler

landsbyen til at oprette en trup af omrejsende artister bestående af
krøblinger, blinde og døve, der kan lave opvisninger og kunster så
særlige, at man aldrig har set deres mage. Han har hørt, at russerne
ikke ved, hvad de skal stille op med Lenins balsamerede lig. Planen
er, at gøglertruppen nu skal rejse rundt i hele landet og skaffe penge
til at købe liget. Det skal så anbringes i et prægtigt mausoleum på
toppen af et bjerg. Dette storslåede spring fremad skulle nok kunne
tiltrække turisterne og alle deres penge.     YAN LIANKE (f. 1958)
er en af Kinas allerstørste nulevende forfattere, hvis værker ofte
udfordrer grænserne i hans hjemlands censursystem. Lenins kys er
hans tredje roman på dansk. Folkets tjener udkom i 2008 og i 2012
Landsbyens blod. Han har modtaget en række prestigefyldte priser

for sit forfatterskab.
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