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Atkinsons biograf Ib Michael Hent PDF 'Tom Hollænders ø', 'Hajskygger', 'Fyret ved verdens ende', 'Kilden',
'Surfer', 'Alfabetets have', 'Kejserkrypten', 'Timeglassets ryttere', 'De tomme rums historier'. Ni farverige

beretninger, der folder sig ud og ind af hinanden med gennemgående figurer i forskellige forklædninger, i
forskellige tidsaldre og under forskellige himmelstrøg. Ib Michael tager læseren med hele vejen rundt i sit
særegne univers - fra voldsomme hallucinationer med mennesker og natur i Mexico, over et kærligheds- og
jalousidrama fyldt af overraskelser i Italien til skæbnesvangre eksperimenter med cyperspace og virtual

reality.

"Det er den store fortæller, der bevæger sig hjemmevant overalt - på det blå ocean, i Mexico, i historien og
mytologien - og som stadig ikke er bleg for at lade sig forsvinde i tidens timeglas." - René Jacobsen, Aktuelt.

"Et mylder af fortællinger, der går ud og ind ad hinanden ... i Ib Michaels smukke, glitrende sprog." - Preben
Meulengracht, Jyllands-Posten.

"Kulørt ramasjang, fantastisk filigran og "matemagisk" realisme i ét hug." - Søren Vinterberg, Politiken.
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