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Gartneren fra Otjakov Andrej Kurkov Hent PDF Forlaget skriver: Gartneren fra Otjakov er en skarpsindig,
satirisk og nostalgisk tidsrejseroman fra Andrej Kurkov.

Den gartner, som Igors mor har hyret, er en meget mystisk og hemmelighedsfuld mand. Han er omkring 60 år,
en mand af få ord og drikker aldrig alkohol. Han har en udtværet og næsten ulæselig tatovering på

overarmen. Hvad står der på den? Med hjælp fra en computerkyndig kammerat lykkes det unge Igor at afkode
den:

´Otjakov 1957´, står der, efterfulgt af ´Jefim Tschagin's Hus´. For at komme til bunds i mysteriet drager Igor
ikke bare til Otjakov, en havneby i Sortehavet næsten 500 kilometer fra hans hjemby nær Kiev, men også

tilbage til 1957.

I Andrej Kurkovs fantastiske og absurde fortælling er alt muligt - selv tidsrejser tilbage til fortiden, hvorfra
nutiden måske kan ses tydeligere.

Andrej Kurkov (f. 1961) er født i Skt. Petersborg, men bor nu i Ukraines hovedstad Kiev. Han har udgivet
flere romaner og noveller siden 1996, hvor han debuterede. Hans bøger udkommer på ca. 25 sprog. Der er

tidligere udgivet to af Kurkovs bøger på dansk: Døden og en pingvin (2004) og God ven af liget (Hovedland,
2010).
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