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Københavnerfortolkningen Oscar K. Hent PDF En historie om erotik og besættelse, litteratur og forførelse,
videnskab og tro – om Pinocchio og Niels Bohr – og om Emma Junckersen og Søren Kierkegaard.

En sensommernat dukker en mørk skikkelse op på himlen over København. Fra intetheden daler den ned mod
Kongens Nytorv. Et menneske. En spinkel, bebrillet mand, lidt skrårygget. Blottet. På sporet efter sig selv.
Kun én ved, hvem han er: Emma, som forsker i kvantekommunikation på Niels Bohr Institutet. Hun har en
fornemmelse af at kunne hans liv og tanker udenad. Hun har lyst til den skævryggede mand. Men der er

meget, hun ikke ved om ham. Om mennesket Søren Kierkegaard. Københavnerfortolkningen er en roman om
erotik og død, videnskab og tro, selviscenesættelse og bedrag. Om skriftens forførelse.

OM KØBENHAVNERFORTOLKNINGEN

Det, der interesserer mig, er mennesket Søren Kierkegaard. Han var en taskenspiller og en forfører … - Oscar
K.

"En or'nli' pæl i kødet ... Med beundringsværdig lethed og fantasi får Oscar K. vendt en række Kierkegaard-
emner på usædvanlig kort plads ... Det er den fødseldagsgave, Kierkegaard fortjener." - Thomas Bredsdorff,

Politiken
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