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Renselse Sofi Oksanen Hent PDF Den unge finske forfatter Sofi Oksanen debuterer på dansk med romanen
RENSELSE, som  vandt Nordisk Råds Litteraturpris 2010. Fra hjertet af Europa, og et lille, renskuret estisk
køkken, fortæller Sofi Oksanen en stor og uafrystelig historie om, hvor langt mennesker vil gå for at overleve

- og for kærligheden, selv hvis den ikke er gengældt. 

RENSELSE er en slægtsfortælling om to kvinder, en ung og en gammel, som begge bærer på frygtelige
hemmeligheder. Aliide Truu er en gammel estisk kvinde, som lever ensomt på landet. Hun opsøges af Zara,
en ung russisk kvinde, der har været offer for trafficking, og som nu er på flugt fra sin alfons. Langsomt

afdækkes forbindelsen mellem de to kvinder og en grusom historie fra Sovjettiden.

Pressen skriver:

»Sofi Oksanen er en eminent dygtig epiker, der omstændeligt trevler sin fascinerende historie op, bid for bid.
Hun har sans for det stille, indre drama i et fordrejet sind og kærlighedens selvforblændede logik. Finland kan
være stolt af sin nye skarptlysende stjerne. Det er kun de allerbedste, der kan lirke et forgræmmet sind op og

finde en såret nation indeni.«

****** – Jyllands-Posten

»Rystende, uafrystelig og vanvittigt god.«

***** – Berlingske Tidende

»Et flot drejet drama, fortalt lavmælt, gribende og med stor menneskeindsigt.«

***** – Alt for damerne

***** – Politiken
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