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Kejserens atlas Ib Michael Hent PDF Ib Michaels roman er stor, ambitiøs, hurtig, farverig, rasende

underholdende og totalt overrumplende. Den tager sin begyndelse den dag, Gunvor Winther oplever sin
gamle arbejdsplads forsvinde. Bogstaveligt talt, for efter i årtier at have været organist i den lokale kirke må
hun nu se det gamle orgel blive taget ned. Støvet danser i solstrålerne, mens orgelpiberne hejses ned i tove og
flyver om ørerne på læseren. Hjemme igen spiller hun videre på et tegnet klaviatur, hun har fremstillet i pap,

for fortsat at kunne hengive sig til den musik, der har betydet så meget for hende. Fru Winthers
tvillingesønner, Kim og Toke, er forskellige som nat og dag. Kim er tømrer, lever af at bygge både og har
niårige Lasse med Nina, som han er lykkeligt gift med. Toke er arkitekt, lever det frie liv og kender ikke til
nogen form for grænser. Han har to projekter på bedding. Dels vil han gerne have Kim ind i sit firma, dels vil

han forføre Nina. Sideløbende med disse historier følger vi dels en historie om et tvillingepar ved det
japanske hof i 1600-tallet, dels Tokes ankomst til Japan, hvor han indlogerer sig på et hotel i Kyoto, logger

sig ind på internettet og bestiller et lejemord på sig selv ...
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Bogstaveligt talt, for efter i årtier at have været organist i den lokale
kirke må hun nu se det gamle orgel blive taget ned. Støvet danser i
solstrålerne, mens orgelpiberne hejses ned i tove og flyver om ørerne
på læseren. Hjemme igen spiller hun videre på et tegnet klaviatur,
hun har fremstillet i pap, for fortsat at kunne hengive sig til den

musik, der har betydet så meget for hende. Fru Winthers
tvillingesønner, Kim og Toke, er forskellige som nat og dag. Kim er
tømrer, lever af at bygge både og har niårige Lasse med Nina, som
han er lykkeligt gift med. Toke er arkitekt, lever det frie liv og



kender ikke til nogen form for grænser. Han har to projekter på
bedding. Dels vil han gerne have Kim ind i sit firma, dels vil han
forføre Nina. Sideløbende med disse historier følger vi dels en
historie om et tvillingepar ved det japanske hof i 1600-tallet, dels

Tokes ankomst til Japan, hvor han indlogerer sig på et hotel i Kyoto,
logger sig ind på internettet og bestiller et lejemord på sig selv ...
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