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Kvinden ved 1000° Hallgrímur Helgason Hent PDF "Jeg bor alene i en garage med en bærbar computer og en
gammel håndgranat. Det er rigtig hyggeligt."

Herbjørg Maria Bjørnsson, også kaldet Herra, har levet et rigt liv og boet både i Island, Danmark, Tyskland,
Argentina, Brasilien og New York, hvor hun har oplevet mange store begivenheder og mødt mange store

personligheder.

Men nu har ensomheden og sygdommen indhentet Herra, og derfor har hun besluttet, at hun vil dø inden jul.
Hun har bestilt tid på det lokale krematorium, og mens hun venter på, at hendes ovn når op på 10000,

fortæller hun sin livshistorie og gør sine sidste forberedelser på at forlade denne verden.

"Velkommen til en vild roman med en vild forhistorie. Vild som i utrolig, vild som i utæmmet, vild som i
hæmningsløs og grænseløs."

Weekendavisen

"Magisk og morsom kynisme i absolut særklasse."

Ekstra Bladet

"En eksplosion af en roman."

Berlingske

"En formidabel historie."

Fyens Stiftstidende

"En kolossal læseroplevelse."

Nordjyske Stiftstidende

Hallgr‘mur Helgason (f. 1959) er en islandsk forfatter og billedkunstner som bl.a. har skrevet romanerne "101
Reykjavik", "Stormland" og "Lejemorderens guide til et smukt hjem".
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