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Kollektivt selvmord Arto Paasilinna Hent PDF Denne vanvittige historie begynder en sankthansaften, da den
mildt sagt deprimerede direktør Rellonen efter endnu en konkurs (den fjerde) er på vej ind i en lade for at

skyde sig. I laden møder han ved et tilfælde oberst Kemppainen, der allerede er i gang med at binde et reb til
en bjælke. De beslutter sig for at udskyde handlingen, og efter en lang natlig snak med spiritus og sauna

finder de en god løsning. De vil samle andre selvmordskandidater rundt om i landet til et stort seminar. Efter
et særdeles vellykket seminar bestemmer en gruppe aktivister sig for at begå kollektivt selvmord, og det
bliver startskuddet for en halsbrækkende rejse i luksusbus mod dødsriget, hvor jagten på det perfekte

hvilested går fra Finland gennem Nordnorge til Sydeuropa. KOLLEKTIVT SELVMORD er en absurd og
kærlig fortælling om liv og død, hvor forfatteren forener alle sine typiske kendetegn: humoristisk tilgang til
alvorlige temaer og stor indlevelse i helt almindelige menneskers liv og problemer. "Paasilinna skriver direkte
ud af den finske folkesjæl, og hans stil er på en gang let og dyster. En forfatter som afdøde Kurt Vonnegut

ville med garanti have elsket ""Kollektivt selvmord"". Jyllands-Posten
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