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Hævn Robert Zola Christensen Hent PDF Vi kender det alle sammen: Lysten til hævn kan vælde op i os, og
den er ikke til at stoppe. Vi smiler for os selv, når den alt for højt mobilsnakkende kvinde snubler på vej ud af
bussen. Vi tager os selv i at nikke ambivalent, når undertrykkeren Oberst Gadaffi i Libyen bliver henrettet af

sit eget folk.

Men er det nu rigtigt, at "den, der ler sidst, ler bedst"? Og har Robert F. Kennedy ret, når han udtaler: "Don’t
get mad, get even"? Eller skal vi hellere lytte til Gandhi: "If everyone took an eye for an eye the whole world
would be blind", og Jens Stoltenberg efter Utøya-tragedien: "Vi vil gengælde med demokrati, åbenhed og

tolerance"?
"Hævn" er en undersøgelse af hævnen, dens årsager og konsekvenser: I hverdagen med ekskærestens hævn

og nabofejder, på den politiske og sociale scene med terror og skolemassakrer og i sportens
konkurrenceverden. Blandt mange andre.

I "Hævn" tager Robert Zola Christensen fat i en af menneskets mørkeste og mest primitive sider, der spiller en
lang større rolle i vores oplyste nutid, end vi umiddelbart forestiller os.

ANMELDERNE SKREV
"’Hævn’ behandler altså et meget alvorligt, ind i mellem farligt og i hvert fald almenmenneskeligt emne, og

forfatteren fortæller letflydende og underholdende."
- Litteratursiden
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