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Fisk kan ikke drukne Stig Wandel Hent PDF Igennem et venskab fortælles en historie om livsmod og
optimisme. Om hovedpersonens omskiftelige liv, fyldt med intense oplevelser. Om eventyr af den slags det

ikke går at standse, fordi de vil selv, – men så nok kræver, at man også har de berømte 9 liv!
I sin omtumlede ungdom bliver Einar belært om, at tilfældet ikke eksisterer. Det er kun noget, vi kalder det,
når vi vil forklare det uforklarlige. Men vigtigere: at det bestemt ikke ophæver den frie vilje, blot betinger

den.
Einar indser, hvad det må betyde: ’Vorherre giver kortene, men det er os, der spiller dem’.

Under et gensyn med sin gamle religionslærer forstår han, at det just var det, han i sin tid ville indskærpe sine
elever: ´Vi har alle et ansvar med det liv, vi har fået. Det går ikke at undskylde sig med, hvad det gør med os,

når det nu først og fremmest drejer sig om, hvad vi gør ved det´.
Livet igennem forsøger Einar at gøre den livsholdning til sin. Ikke blot fører det til adskillige dristige tiltag,
flere livsfarlige, men giver også genlyd i utraditionelle meninger. Som en naturlig konsekvens, ikke mindst

hvis man som han har haft lejlighed til at opleve det hele lidt udefra!
Et omfattende og farverigt persongalleri giver i tid og sted fortællingen den udvidelse i perspektivet, som

ingen litteratur, der berører store eksistentielle spørgsmål, kan undvære.

Om forfatteren: Stig Wandel er født og opvokset i København. I 1955 blev han student fra Herlufsholm og
fortsatte med studier i sprog og litteratur flere steder: Bordeaux, Paris, København, Aarhus. Handelsfag-

lærereksamen i 1969, cand.mag. i fransk og dansk i 1976.

Pressen skrev om Fisk kan ikke drukne:

Stig Wandel har sagtens lettet sit hjerte, befriet sin ånd og, så vidt det nu er muligt, fået sin tilværelse på plads
ved at skrive denne selvransagende roman. – Nordjyske Stiftstidende

”Med avväpnande uppriktighet tar Bille-Holsts hävdatecknare läsaren på en spännade resa, med många tvära
kast mellan rus och ruelse.” – Huvfvudstadsbladet

”Portrættet af Einar og hans mod til at være sig selv giver stof til eftertanke, og hans udstråling, ikke mindst
som underviser, kan fornemmes.” – Kristeligt Dagblad

 

Igennem et venskab fortælles en historie om livsmod og optimisme.
Om hovedpersonens omskiftelige liv, fyldt med intense oplevelser.
Om eventyr af den slags det ikke går at standse, fordi de vil selv, –

men så nok kræver, at man også har de berømte 9 liv!
I sin omtumlede ungdom bliver Einar belært om, at tilfældet ikke
eksisterer. Det er kun noget, vi kalder det, når vi vil forklare det
uforklarlige. Men vigtigere: at det bestemt ikke ophæver den frie

vilje, blot betinger den.
Einar indser, hvad det må betyde: ’Vorherre giver kortene, men det

er os, der spiller dem’.
Under et gensyn med sin gamle religionslærer forstår han, at det just
var det, han i sin tid ville indskærpe sine elever: ´Vi har alle et ansvar
med det liv, vi har fået. Det går ikke at undskylde sig med, hvad det
gør med os, når det nu først og fremmest drejer sig om, hvad vi gør

ved det´.
Livet igennem forsøger Einar at gøre den livsholdning til sin. Ikke



blot fører det til adskillige dristige tiltag, flere livsfarlige, men giver
også genlyd i utraditionelle meninger. Som en naturlig konsekvens,
ikke mindst hvis man som han har haft lejlighed til at opleve det hele

lidt udefra!
Et omfattende og farverigt persongalleri giver i tid og sted

fortællingen den udvidelse i perspektivet, som ingen litteratur, der
berører store eksistentielle spørgsmål, kan undvære.

Om forfatteren: Stig Wandel er født og opvokset i København. I
1955 blev han student fra Herlufsholm og fortsatte med studier i

sprog og litteratur flere steder: Bordeaux, Paris, København, Aarhus.
Handelsfag-lærereksamen i 1969, cand.mag. i fransk og dansk i

1976.

Pressen skrev om Fisk kan ikke drukne:

Stig Wandel har sagtens lettet sit hjerte, befriet sin ånd og, så vidt det
nu er muligt, fået sin tilværelse på plads ved at skrive denne

selvransagende roman. – Nordjyske Stiftstidende

”Med avväpnande uppriktighet tar Bille-Holsts hävdatecknare
läsaren på en spännade resa, med många tvära kast mellan rus och

ruelse.” – Huvfvudstadsbladet

”Portrættet af Einar og hans mod til at være sig selv giver stof til
eftertanke, og hans udstråling, ikke mindst som underviser, kan

fornemmes.” – Kristeligt Dagblad
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