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Enden på verden som vi kender den Erlend Loe Hent PDF Verden er af lave og på vej mod enden, det tror i al
fald Doppler, som vendte civilisationen ryggen og flygtede ud i vildmarken for flere år siden. Efter at have
vandret rundt i de svenske skove, kommer han i tanke at han har kone og børn og forsøger nu at komme

tilbage til familien. Han anbringer elgen, Bongo, i en pension for hjortedyr og drager ind til Oslo. Han glæder
sig til at se Solveig og ungerne igen, men hans gamle hus ser helt anderledes ud. Det er blevet malet blåt!

Også navnene på postkassen er ændret; hans eget navn er fjernet, og et nyt sat ind: EGIL HEGEL.

Doppler tror, han har nået bunden, men han er kommet ind i en uheldig spiral, og krænkelserne er kun lige
begyndt.
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