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Sindets tremmer Einar Már Guðmundsson Hent PDF Einar Thor Jonsson er alkoholiker og narkoman.
Forfatteren Einar Már Guðmundsson er "bare" alkoholiker. Den ene sidder i fængsel, den anden på den

grønne gren. Men begge har de prøvet at sidde i saksen.

Deres veje krydser hinanden første gang, da Einar Thor fra sin celle i statsfængslet Litla-Hraun skriver et brev
til Einar Már, og anden gang tre år senere, da de træffer hinanden på et møde hos Anonyme Alkoholikere.
Einar Thor overdrager sin korrespondance med kæresten Eva til Einar Már. Det fører til, at forfatteren dels
giver sig til at genfortælle kærlighedshistorien mellem de to narkomaner, Eva og Einar Thor, dels kaster en

række tilbageblik på sin egen litterære karriere med alkoholen som fast følgesvend.

"Sindets tremmer", der blev nomineret til Islands Litteraturpris, er en stærk bog om misbrugets nedbrydende
kraft, om de talrige former for selvbedrag, som hører til et liv som alkoholiker og narkoman, men også om

den redning, der ligger i selv at tage styringen over sit eget liv. Det er en ærlig og åben fortælling, hvor Einar
Már Guðmundsson bruger sig selv i romanens persongalleri. Guðmundsson træder frem som nu ædru
alkoholiker og lader sin egen historie flettes sammen med den indsatte navnebroder og skæbnefælle.

Einar Már Guðmundsson (f. 1954) er en af Islands største nulevende forfattere. Han debuterede i 1981 og
havde sit folkelige gennembrud med romanen "Universets engle" (1993), der også vandt Nordisk Råds
Litteraturpris. I 2012 blev han hædret med "Den lille Nobelpris", Det Svenske Akademis nordiske pris.

"Lavastrømme af emotion ... som altid i Einar Márs uimodståelige fortællinger."
- Information
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