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Livet - En brugsanvisning Georges Perec Hent PDF Forlaget skriver: I ejendommen 11, Rue Simon-Crubellier
har livet sat sig spor. I hver en krog, i hver en ting venter en historie. I 99 kapitler fortælles hundredvis af

historier om livet i Paris og andre steder på jorden. Bizarre, dagligdags, bevægende, usædvanlige, morsomme
og triste historier. Malere og mordere, poeter og popsangere, cirkusartister, håndværkere, svindlere og
diplomater indgår i et puslespil af livet med alle deres lidenskaber, skuffelser, illusioner og bedrag.

På de mest besynderlige måder krydser menneskenes veje hinanden. Den excentriske mangemillionær, som
vier sit liv til puslespillets kunst, lægen hvis højeste ønske er at lægge navn til en ret, ordbogsredaktøren, der
beslutter at udarbejde en ordbog over glemte ord. Og midt i det encyklopædiske virvar bor også maleren, som
en dag fostrer ideen om et maleri, der i mindste detalje skal skildre livet i huset, de bor i. Under et og samme

tag vokser en hel verden frem: Perecs roman er en brugsanvisning til livet i den moderne verden.

Livet - En brugsanvisning, der udkom på dansk i 1999, er en totalroman, der henrykker og overvælder med sit
mylder af historier, der alle udspringer fra kroge og ting i et hus i en gade i Paris. Romanen er den franske
forfatter Perecs hovedværk og betragtes som en milepæl i moderne litteratur på linje med James Joyces
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Bogen udkommer i Rosinantes klassikerserie med forord af Peter Adolphsen.
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