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Liv och död Bernt Danielsson Hent PDF Det finns fart, humor och uppfinningsrikedom i Bernt Danielssons
romaner. Ingenting är för stort eller för litet för att bli ett äventyr för de stackars varelser som befolkar hans

böcker. Inte sällan går tankarna till dagens serietecknare i drastiska repliker och påhittigheter. På samma gång
litterärt och syndigt underhållande.

Stockholm bildar kuliss åt de förehavanden som Theodor Bach och Philip Palm kastar sig in i med livslust
som stänker läsaren i ansiktet: relationer, barliv, teknikprylar, grymma författare, tågresor, de coolaste

filmerna och reflektioner över hur nuet fångas bäst. Det är inte mycket som liknar Liv & död och ingen som
läst den kommer att glömma den i första taget. Ett njutningslystet litterärt experiment med vibrerande

berättarglädje.

Bernt Danielsson är författare, konstnär och vinskribent. Han har skrivit ett tjugotal böcker, flera i gränslandet
mellan ungdoms- och vuxenböcker, och översatts till ett flertal språk.

"En frisk berättarglädje, ett rappt tempo och ett muntert humör som är smittande." - Lena Kåreland, Svenska
Dagbladet
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