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Verden i verden Jakob Vedelsby Hent PDF Verden i verden er en roman i tre dele, hvis personer snor sig ind
mellem hinanden i et væv af brudte familier, svigt og længsel efter kærlighed.

I Havet er David passager på atom-isbryderen Arktika, der stævner ud fra Murmansk. Ekspeditionens mål er
at trænge ind i en underjordisk verden, hvis indgang menes at befinde sig ved Nordpolen.

I Rummet gør John sig klar til at lande Life Finder på en planet i et fjernt solsystem. Det er 16 år siden, han
rejste fra sin elskede og sin lille dreng. Nu undrer han sig over, hvad der fik ham til at forlade dem.

I Byen bliver Freja kaldt til Paris, hvor hendes mor, der har opnået stjernestatus med tv-showet Colette Live,
er forsvundet. Da Freja ser David på optagelser fra Arktika-ekspeditionen i Colette Live, overtager hun sin

mors besættelse af at klarlægge, hvad der skete med isbryderen og dens besætning.

”Der venter læseren mange oplevelser … det er en bog, man ikke bliver færdig med – som bliver ved med at
arbejde videre inde i én” (P2Plus).

“Et litterært spindelvæv … en fornemt fortalt historie” (scifisiden.dk).

“Indtagende og sanseligt stimulerende prosa” (Kristeligt Dagblad).

”En bog om det nære. Om voksne skilsmissebørn, der aldrig nåede frem, og forældre, der stadig ikke har
fundet hjem” (Dagbladenes Bureau).

”Som modkraft over for svimmelhed og svigt sætter romanens fortæller kærlighedens altbesejrende kraft …
romanen er bundsympatisk” (Politiken).

”Jakob Vedelsbys roman præges af et ubesværet skrivetalent med sans for sproglig variation, god billedsans
og associationsevne. Egenskaber der gør, at man umiddelbart bliver grebet” (lektørudtalelse, bibliotekerne).
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