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Den syvende dag Yu Hua Hent PDF Det er en vigtig dag for Yang Fei, for han er død, og det er hans første
dag i døden. Han skal kremeres kl. 9.00, men han mangler penge til en begravelsesplads, og han må derfor

vandre formålsløst rundt i efterlivet.

I løbet af de næste syv dage ser Yang Fei tilbage på sit 41-årige liv, efterhånden som han møder de sjæle, han
tidligere har mistet. Det er blevet til et begivenhedsrigt liv – levet i ubemærkethed. Sådan som det er tilfældet

med så mange andre levede liv.

Fra sin plads i efterlivet er den døde i en unik position til at betragte det moderne Kinas mange ofre. Men der
hersker også et håb blandt de døde. Forventningen om bedre liv, der skal leves i fremtiden.

Det er en barsk og melankolsk bog, Yu Hua har skrevet. Den er på en gang vidt skuende og samfundskritisk,
men samtidig poetisk og livsbekræftende. ’Den syvende dag’ cementerer Yu Huas position som en af de

allervigtigste litterære stemmer i Kina.
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