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Kveldsvævd Jon Fosse Hent PDF I tredje bind i trilogien møder vi gamle Ales, Alidas datter. Gennem hende
får vi at vide hvordan det gik med Alida og Asle, parret som ofrede samvittigheden for kærligheden. Asle
blev hængt i Bjørgvin. Alida og hendes lille søn Sigvald følger Åsleik tilbage til hjembygden Dølgen, som

Asle og Alida engang rejste fra.

«Det er intens og feberagtig litteratur som gradvis afslører den skæbne som venter den der ofrer sin
samvittighed for kærligheden.» – Aftenposten.

«Jon Fosses prisbelønnede trilogi fuldendes og fuldformes fornemt med den lille, litterære perle
’Kveldsvævd’, hvori vi får enden på historien om Asle og Alida. (-) Det var ikke uden grund, at Jon Fosse i
2015 modtog Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien ’Andvake’, ’Olavs drømme’ og ’Kveldsvævd’. Det er

uafrystelig læsning, der går meget målrettet efter éns hjerte.» – Litteratursiden

★★★★★★ Berlingske Nordisk Råds Litteraturpris 2015

I Andvake tager Alida og Asle til Bjørgvin for at finde arbejde og et sted at bo. Asle har mistet begge sine
forældre, Alida er udstødt af sin egen mor. Nu går de rundt i Bjørgvin, og alt de ejer kan de bære i en bylt
over skulderen. Alle kan se at Alida venter barn, men ingen vil give hende og Asle husly, og det er koldt og

det regner.

I Olavs drømme forlader de byen, men Asle rejser tilbage til Bjørgvin for at købe en gave til Alida. Men det
går ikke som han havde tænkt sig.

Alle tre bøger i trilogien skaber en drømmelignende, urovækkende og klaustrofobisk fortælling som mest af
alt minder om en bibelsk lignelse.
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