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Alting har en tid Karl Ove Knausg\u00e5rd Hent PDF Romanen "Alting har en tid" har tre spor: En dramatisk
genfortælling af centrale bibeltekster, en diskussion af englenes væsen og historie og endelig beretningen om
Henrik Vankel, som var hovedperson i Karl Ove Knausgårds debutroman "Ude af verden", som udkom på
dansk i 2005. Gendigtningen af fortællingen om Kain og Abel og brodermordet samt fortællingen om Noas

ark og syndfloden er fuldt udbyggede psykologiske romaner i sig selv; med deres nuancerede
personportrætter og dramatiske pointer udgør de svimlende læsning. Den italienske engleforsker Antinous
Bellori mødte selv to engle som elleveårig og viede sit liv til udforskningen af deres væsen og skæbne. Med
udgangspunkt i den forskning redegør fortælleren for sine egne og Belloris tanker om englene. I den sidste

del af "Alting har en tid" vender Henrik Vankel tilbage. Han er taget ud på en lille norsk ø, hvor han opholder
sig i selvvalgt isolation i et forsøg på at bearbejde eftervirkningerne af sin forbrydelse fra romanen "Ude af

verden", hvor han som lærer forførte en af sine elever.
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