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Pyramiden Kim Bl\u00e6sbjerg Hent PDF I 1975 flygter den attenårige Mitchell Cooper med skib fra New
York. Han ender i Amsterdam, hvor han efter nogle år med kriminalitet møder den unge danske skuespiller

Malene Bech. Parret flytter til Danmark og får sønnen Colin, men familien splittes, og da Colin efter
gymnasiet opsøger sin farfar i New York, viser der sig et mønster i familiens skæbne.  Pyramiden er en
vidtforgrenet og fabulerende fortælling fra den sidste fjerdedel af det 20. århundrede. En fortælling

om skæbnens og tilfældets spil. Pressen skrev: »Det er mildest talt en ambitiøs og grundigt voldelig roman,
som den solidt skrivende Kim Blæsbjerg lægger frem … Læser I med, filmproducenter?« - Weekendavisen
»Skal varmt anbefales alle med sans for detaljer og en nær eller fjern ungdom præget af venskab, musik,

gymnasiefester, selvrealisering og, naturligvis, selvdestruktion.« ***** - Euroman   »Man bliver imponeret
over bredden og nuancerne i Blæsbjergs miljøer. Han skriver råt og skarpt og fanger læseren i et

overflødighedshorn af begivenheder, menneskeskæbner og familiemønstre.« - Kristeligt Dagblad   »Det er en
imponerende vævning, Blæsbjerg har lavet, bredt anlagt og spændende.« **** - Jyllands Posten   »Blæsbjerg

har et solidt greb om sin vildtvoksende fortælling…« - Ekstra Bladet
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