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Leviathan Paul Auster Hent PDF "For seks dage siden sprængte en mand sig selv i luften i en vejkant i det

nordlige Wisconsin. Der var ingen vidner, men det ser ud som om han sad i græsset ved siden af sin parkerede
bil, da bomben, som han var ved at bygge, ved et uheld gik af. Ifølge rapporten fra politiets teknikere som
netop er blevet offentliggjort, var han dræbt på stedet. Hans krop blev sprængt til dusiner af små stykker og

fragmenter af hans lig blev fundet så langt som femogtyve meter væk fra eksplosionsstedet." Da
bombemanden Benjamin Sachs dør i en eksplosionsulykke, beslutter hans ven, Peter Aaron, sig for at fortælle

offentligheden den sande historie om vennen. Bag sig har Sachs nemlig adskillige bombeattentater på
samvittigheden. Dog er de fleste gået ud over statuer og anden symbolik på den amerikanske drøm. Aaron
holder FBI hen, så godt han kan. Spørgsmålet er blot, om det vil lykkes ham at få stykket historien sammen

og sendt den ud i pressen inden FBI – og om pressen overhovedet vil tage imod den.

 

"For seks dage siden sprængte en mand sig selv i luften i en vejkant i
det nordlige Wisconsin. Der var ingen vidner, men det ser ud som
om han sad i græsset ved siden af sin parkerede bil, da bomben, som

han var ved at bygge, ved et uheld gik af. Ifølge rapporten fra
politiets teknikere som netop er blevet offentliggjort, var han dræbt
på stedet. Hans krop blev sprængt til dusiner af små stykker og
fragmenter af hans lig blev fundet så langt som femogtyve meter

væk fra eksplosionsstedet." Da bombemanden Benjamin Sachs dør i
en eksplosionsulykke, beslutter hans ven, Peter Aaron, sig for at
fortælle offentligheden den sande historie om vennen. Bag sig har
Sachs nemlig adskillige bombeattentater på samvittigheden. Dog er
de fleste gået ud over statuer og anden symbolik på den amerikanske
drøm. Aaron holder FBI hen, så godt han kan. Spørgsmålet er blot,
om det vil lykkes ham at få stykket historien sammen og sendt den
ud i pressen inden FBI – og om pressen overhovedet vil tage imod

den.
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