Alt jeg ikke husker
Forfatter:

Jonas Hassen Khemiri

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

Originaltittel:

Allt jag inte minns

Oversatt av:

Østby, Andreas E.

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

322

ISBN/EAN:

9788205498747

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2017

Alt jeg ikke husker.pdf
Alt jeg ikke husker.epub

Jonas Hassen Khemiri overgår seg selv i en rørende fortelling om forelskelse, kjærlighet og minner.
En ukjent forfatter prøver å sirkle inn livet til en ung mann, Samuel, som har dødd i en bilulykke. Forfatteren
snakker med avdødes venner, familie og bekjente, og bit for bit pusles historien om ikke bare Samuel, men
også om de ulike menneskene som forteller om ham. Gjennom samtalene trer bildet av Samuel tydelig frem,
som det kjærlige barnebarnet, den motvillige byråkraten og den unge mannen som gjorde alt for kjæresten
Laide og delte alt med bestevennen Vandad. Inntil han mistet kontakten med dem begge. Alt jeg ikke husker
er uforglemmelig kjærlighetsfortelling om vår tid og prisen vi mennesker betaler for å leve sammen. Men det
er også en historie om en forfatter, som ved å fylle ut hullene i Samuels historie, forsøker å finne sannheten
om seg selv.
For når alt kommer til alt, hva blir igjen av alle våre flyktige minner? Hva ligger gjemt i alt det vi ikke
husker? Og hva er vi, annet enn andres fortellinger om oss?
Påskeberedskapen gjelder ikke bare i fjellet. Det vet tidligere brannmester Øyvind Stegen (62). – Jeg kunne

ikke gå i fred på gata, og jeg mottok drapstrusler. Gamle damer kløp meg i armen og ba meg om å skjerpe
meg. Jeg tror serien var mer. Christer Modin har levd et langt liv med rus og tilbragt mange av de årene på
gata i Oslo.
– Rusen kom inn i livet mitt i 12-13-årsalderen. Jeg ble. Salma Dahman (28) - Drømmen min er blitt
virkelighet. Jeg har åpnet min egen Rema 1000 på Nordnes. Jeg var bare seksten år da jeg fikk jobb som
pantejente på.
Har scener jeg aldri kommer til å glemme. Min kollega forteller meg at samiske navn på innlandsfisk og på
havfisk kan gi oss et hint i språket om at samene. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy
og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.
Da var vloggen ute gitt! Jeg var litt i tvil om jeg skulle orke å redigere og poste den, i og med at jeg ikke fikk
filmet like mye som jeg skulle ønske. Jeg har alltid vært facinert av mennesker som deg Andrè. Folk som ikke
ser hva som er rett foran deg. Lars har rett og det burde være påfallende. Nå sitter jeg hjemme foran datan,
akkurat laget vaffelkaer til frokost til ungene og kunne virkelig tenktmeg en god hotellfrokost, der alt bare står
klart og man. God morgen, fine lesere! Gjett hvem som skal til LONDON i dag da? Nå er det hele 3 år siden
sist jeg var der, så det var virkelig etterlengtet med en tur tilbake.

