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Transit Søren Damm Hent PDF Robert er en ung mand, for hvem livets salt er diskoteker, reklamer og MTV.
Robert har ingen holdninger, han er aldrig for eller imod, han skøjter hen over tilværelsen på en måde, han
tror er den mest bekvemme. Men han indhentes af virkeligheden i forholdet til den udadvendte og bevidste

Sofie.

"Transit" vandt 3. præmie i Centrums romankonkurrence. Dommerkomiteen mente bl.a:

… barsk underholdende og sprogligt meget original roman om generationen, der snublede i velstandens
ligegyldighed og er endt i et ingenmandsland, hvor øjeblikkets lyst er alt, og selv drømmene er borte.

"Transit" er et levende, både dystert og fascinerende signalement af en ungdomskultur og et ungt menneske
på flugt fra sig selv, en malende velskrevet roman, hvis form og indhold træder i fælles karakter.

Forfatter og musiker Søren Damm (f. 1973) debuterede i 1994 med romanen "Transit", som vandt 3. præmie i
forlaget Centrums romankonkurrence.
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