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Platform Michel Houellebecq Hent PDF En roman om racisme, sexturisme og hensynsløs konsumerisme.

Michel er 40 år, ansat i kulturministeriet og tilbringer fritiden med fjernsyn, færdigmad og peep-shows. Da
hans far dør, beslutter han sig for at købe en pakkerejse til Thailand. Her møder han kvinden Valérie, som har

en lederstilling i rejsebranchen.

Michel og Valérie oplever en kærlighedshistorie mod alle odds, og med afsæt i deres eget ekspanderede
sexliv, deres oplevelser med parisiske sexklubber, partnerbytte og cubanske prostituerede opbygger Michel
og Valérie et succesrigt rejseselskab for sexturisme - et koncept, som på én gang skal redde den stagnerende

rejseindustri og afhjælpe det moderne vestlige menneskes ensomhed.

En flot genudgivelse af Michel Houllebecqs opsigtsvækkende og provokerende roman fra 2003.

 

Pressen skriver:

»I lige linje fra mesteren Celine er Houellebecq en ærkefransk forfatter, der formår at forene det dybsindige
og samfundskritiske med det profane, pornografiske og politisk ukorrekte […] stor, vigtig og rystende

samfundslitteratur.«

****** – Henrik List, Berlingske

»Racisme, sexturisme, globalisering og islamisk terror rettet mod vestlig promiskuitet. Alle tidens hedeste
debatemner i en uafrystelig, eksistentielt sortsynet og pornografisk roman.«

– Politiken
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