
William Kejsers håndbog
Hent bøger PDF

Martin Locht Christensen
William Kejsers håndbog Martin Locht Christensen Hent PDF En historisk forankret spændingsroman. En
videbegærlig seriemorder. Et samfund med storhedsvanvid. William Kejser er en ambitiøs ung kirurg, der
absolut ingen intentioner har om at dø ukendt. Og kombinationen af en læreplads hos den berømmede læge
Thomas Bartholin og en ny pestepidemi giver ham muligheder for at skabe et navn, eftertiden vil huske. Men
det er ikke nok. Konkurrencen er for hård, og hvis William vil skille sig ud fra flokken, må han tage drastiske
midler i brug. Med William Kejsers håndbog skaber Martin Locht Christensen et billede af et genialt, men

skrøbeligt sind. Han fortæller vidende og fængende om 1600-tallets Danmark, set gennem en psykopats øjne.
I den skarpe beskrivelse af en unik personlighed og et for os fremmed samfund, minder bogen til dels om

Patrick Süskinds Parfumen, men hvor Süskind skabte en sanselig oplevelse, fokuserer Christensen i stedet på
det psykologiske og det historiske. Bogen er ikke for enhver, men kan man klare mosten og udfordringen, er
det en sjældent underholdende oplevelse. Uddrag af bogen ”Vi vil nu begynde aftenens underholdning for
gentlemen.” En titel Bartholin plejede at bruge, hver gang han holdt et lille, lukket selskab bestående af det
bedre og mere dannede borgerskab. ”Først vil vi dinere og dernæst dissekere.” Han smilede til sine gæster fra

sin position midt i rummet. ”Jeg har den glæde at kunne fortælle jer, at jeg har fremskaffet en ung
barnemorder, som vi vil have fornøjelsen af her i aften, og I vil samtidig være de første, der vil få lejlighed til
at kunne opleve min nye assistents første aften.” Om forfatteren MARTIN LOCHT CHRISTENSEN (f. 1989 i
Glostrup) studerer informationssøgning og kulturformidling på Det Informationsvidenskabelige Akademi i

Aalborg.

 

En historisk forankret spændingsroman. En videbegærlig
seriemorder. Et samfund med storhedsvanvid. William Kejser er en
ambitiøs ung kirurg, der absolut ingen intentioner har om at dø

ukendt. Og kombinationen af en læreplads hos den berømmede læge
Thomas Bartholin og en ny pestepidemi giver ham muligheder for at

skabe et navn, eftertiden vil huske. Men det er ikke nok.
Konkurrencen er for hård, og hvis William vil skille sig ud fra

flokken, må han tage drastiske midler i brug. Med William Kejsers
håndbog skaber Martin Locht Christensen et billede af et genialt,



men skrøbeligt sind. Han fortæller vidende og fængende om 1600-
tallets Danmark, set gennem en psykopats øjne. I den skarpe

beskrivelse af en unik personlighed og et for os fremmed samfund,
minder bogen til dels om Patrick Süskinds Parfumen, men hvor

Süskind skabte en sanselig oplevelse, fokuserer Christensen i stedet
på det psykologiske og det historiske. Bogen er ikke for enhver, men

kan man klare mosten og udfordringen, er det en sjældent
underholdende oplevelse. Uddrag af bogen ”Vi vil nu begynde

aftenens underholdning for gentlemen.” En titel Bartholin plejede at
bruge, hver gang han holdt et lille, lukket selskab bestående af det
bedre og mere dannede borgerskab. ”Først vil vi dinere og dernæst

dissekere.” Han smilede til sine gæster fra sin position midt i
rummet. ”Jeg har den glæde at kunne fortælle jer, at jeg har

fremskaffet en ung barnemorder, som vi vil have fornøjelsen af her i
aften, og I vil samtidig være de første, der vil få lejlighed til at kunne
opleve min nye assistents første aften.” Om forfatteren MARTIN

LOCHT CHRISTENSEN (f. 1989 i Glostrup) studerer
informationssøgning og kulturformidling på Det
Informationsvidenskabelige Akademi i Aalborg.
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