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Mørke Jakob Brønnum Hent PDF Da freelancejournalisten Elizabeth kommer hjem fra en konference i USA,
finder hun sin mand, den arbejdsløse og psykisk syge teolog Adam L. forskanset i deres lejlighed. Og da hun
vågner dagen efter, er det ikke kun Adam, der ikke kan komme ud af lejligheden: Brædder er slået for vinduer
og døre, og hele boligkomplekset er afskåret fra omverdenen. Det bliver begyndelsen på en mareridtsagtig
deroute for både sjæl og legeme; en tur ned i sindets mørke, hvor Adam synes at komme til kræfter, jo mere

Elizabeth mister dem …

Jakob Brønnum (f.1959). Uddannet cand.theol. og redaktør for Præsteforeningens Blad. Debuterede i 1988
med digtsamlingen "Horisont". Forfatter til en lang række bøger og artikler, herunder romanerne "Den lange
søndag" (1994), Mørke (1996), Forfølgeren (2007), og novellesamlingen "Pinballmesterens drøm" (2010).

Var formand for den skønlitterære gruppe i Dansk Forfatterforening i 1994-2002 og forfatternes repræsentant i
Biblioteksafgiftsnævnet under Kulturministeriet 1996-2003.

"Samtidig med det mørke eksistentielle plan, der handler om, hvorvidt mennesker er i stand til at bryde ud, og
om hvordan vi lever i parallelle verdener uden at vide ret meget om hinanden, er Jakob Brønnums bog både

underholdende og nervepirrende læsning." – Berlingske Tidende

"Saneringen er begyndt! De kan ikke komme ud. Ligesom i Sartres Helvede er de henvist til hinanden ... Der
er dømt eksistentialistisk splatter." – Ekstra Bladet
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