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Spejlkassen Christoph Poschenrieder Hent PDF I FORÅRET 1915 sender den unge tysk-jødiske officer Ismar
Manneberg et brev fra fronten hjem til en kæreste, han selv har opfundet – og overraskende nok svarer hun
ham. Denne spinkle forbindelse til et ukendt medmenneske hjælper Ismar til at bevare sin forstand midt i
første verdenskrigs skyttegravsinferno. 90 år senere, i en lejlighed i München, finder Ismars grandnevø

tilfældigt en kasse med gamle billeder. De har tilhørt den for længst afdøde onkel og skildrer hans voldsomme
oplevelser i skyttegravskrigen. Den unge mand er midt i en personlig krise, og han fortaber sig redningsløst i
krigsbillederne. Men da han pludselig modtager en e-mail fra den ukendte kvinde WarGirl18, som har ny
viden om Ismar Manneberg, bliver det sværere og sværere at skelne fortid fra nutid. SPEJLKASSEN er

historien om to mænd forbundet på tværs af et århundrede og en roman om erindringens magt og
forestillingens Kraft. “Spejlkassen” i lektørudtalelse ”Historien er velskrevet og hurtigt læst, men samtidig

indeholder den elementer, der fæstner sig hos læseren et stykke tid efter den sidste side er vendt …
Spejlkassen er en velskrevet, interessant og iderig historie om forestillingens magt med udgangspunkt i
krigens rædsler.” Christoph Poschenrieder er født i 1964 i Boston og bor nu i München. Han har studeret

filosofi og skrev sin afhandling om Schopenhauer. Siden 1993 har han arbejdet som journalist og
dokumentarfilmsforfatter. Han debuterede med "Verden er i hovedet". "Spejlkassen er hans anden roman.
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krigsbillederne. Men da han pludselig modtager en e-mail fra den
ukendte kvinde WarGirl18, som har ny viden om Ismar Manneberg,

bliver det sværere og sværere at skelne fortid fra nutid.
SPEJLKASSEN er historien om to mænd forbundet på tværs af et
århundrede og en roman om erindringens magt og forestillingens
Kraft. “Spejlkassen” i lektørudtalelse ”Historien er velskrevet og

hurtigt læst, men samtidig indeholder den elementer, der fæstner sig
hos læseren et stykke tid efter den sidste side er vendt … Spejlkassen
er en velskrevet, interessant og iderig historie om forestillingens
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