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Det glade vanvid Merete Pryds Helle Hent PDF Det glade vanvid fortæller om livet i Danmark; den veksler
mellem beskrivelse af Kvinden, Manden og Barnet, der lever et ganske almindeligt liv, hvor der ikke sker det
store. Kvindes tante dør, og de arver hendes sommerhus; de har gæster, de bestiller en ferie og planlægger
fremtiden, de laver mad. Men omkring beskrivelserne af det ydre liv, er en række kapitler, som sætter livet
ind i en større sammenhæng, hvor det indre beskrives som en række filosofiske valg, personerne hele tiden
må tage. De går på grænsen mellem det indre og det ydre, det skønne og det grimme, forår og efterår, og
synsvinklerne skifter fra dem selv til de ting der omgiver dem, som for eksempel rødspætten, de laver til
aftensmad, eller computeren, de bestiller deres ferie på. Romanen viser hvordan selv de simpleste ting vi

foretager os i livet har en større betydning, og at det bare gælder om at lægge mærke til livet, mens det leves.

 

Det glade vanvid fortæller om livet i Danmark; den veksler mellem
beskrivelse af Kvinden, Manden og Barnet, der lever et ganske

almindeligt liv, hvor der ikke sker det store. Kvindes tante dør, og de
arver hendes sommerhus; de har gæster, de bestiller en ferie og

planlægger fremtiden, de laver mad. Men omkring beskrivelserne af
det ydre liv, er en række kapitler, som sætter livet ind i en større
sammenhæng, hvor det indre beskrives som en række filosofiske
valg, personerne hele tiden må tage. De går på grænsen mellem det
indre og det ydre, det skønne og det grimme, forår og efterår, og
synsvinklerne skifter fra dem selv til de ting der omgiver dem, som
for eksempel rødspætten, de laver til aftensmad, eller computeren, de
bestiller deres ferie på. Romanen viser hvordan selv de simpleste ting
vi foretager os i livet har en større betydning, og at det bare gælder

om at lægge mærke til livet, mens det leves.
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