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Girafhuset Gorm Henrik Rasmussen Hent PDF Girafhuset er historien om en vanskelig far-søn-relation i
60’ernes jyske provins. En tyrannisk, egenrådig far og en søn, der drømmer om at flygte.

 

Daniel, hans mor og hans lillesøster er statister i et hjem, som fungerer som en evig skueplads for farens
aggressioner og for hans skiftende kunstneriske og politiske interesser. Samtidig kæmper Daniel for at få et

normalt drengeliv med legekammeraterne i periferien af Aalborgs industrikvarterer.

 

Langt senere lykkes det Daniel at frigøre sig fra sit barndomshjem. Han mister dermed kontakten til sin far
igennem en årrække, indtil et alvorligt sygdomsforløb binder dem sammen igen. En gammel spådom går her i

opfyldelse. Og en overraskelse fra farens fortid bringer historien ind i en ny og lysere fase.

 

»En gribende fortælling om en usædvanlig far-søn-relation. Jeg har levet i denne roman; nu lever den i mig«

– Einar Már Guðmundsson

 

Pressen skriver:

»En barsk og poetisk og rent ud betagende fortælling.«

****** – Otto Pretzmann, Nordjyske Stiftstidende

»Girafhuset kan varmt anbefales - den rager op over de fleste danske romaner i disse år.«

***** – Marie Louise Wedel Bruun, Elle

»Gorm Henrik Rasmussen har mange skibe i søen i sin vidtforgrenede roman. Den sejler fint af sted.«

**** – May Schack, Politiken

***** – Julia, Femina
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