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Med bind for øjnene Siri Hustvedt Hent PDF Forlaget skriver: »Den hedderMed bind for øjnene, og det er en
af de romaner, der er i stand til at skabe en oplevelse, så man læser videre og videre som om man selv var
blindet og opsugede fiktionens mærkelige stof med noget andet end øjnene...Romanen bryder fortællingens
kronologi op i fire forløb, som bestandig borer videre i byens og romanens rummelige tema om forholdet

mellem fiktion og virkelighed, så man også sidder med fire fantastiske fortællinger, der er fulde af
urovækkende gåder, der fører til afbrydelser og huller i forløbet...Siri Hustvedt får ikke sine mennesker til at
fordampe, de fremstår på én gang klart og fyldt med gåder, som også gør dem urørlige...Siri Hustvedt er en
virkelig og respektabel romanforfatter, som med held slås med at beskrive det ubeskrivelige, og dertil erMed

bind for øjnene fremragende oversat af Jan Bredsdorff.«
- Jette Lundbo Levy i Information
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