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Orkanfesten Klas Östergren Hent PDF Forlaget skriver: Orkanfesten tager udgangspunkt i den nordiske
mytologi og fortællingen om Loke. I myterne en lunefuld, lumpen og svigagtig figur, forførende og

destruktiv. Loke er af jætteslægt, men lever sammen med de store guder, mestendels åbenlyst fjendtlig mod
dem, indtil han efter drabet på den blide Balder lænkes og først vil slippe fri ved Ragnarok.

Som Östergren fortæller historien føres vi langsomt men sikkert ind i en stemning og et miljø, som er urtid,
samtid og fremtid på en gang. Samfundet er i opløsning, forgiftet, råt. Uden for metropolen – en by i Norden

– har folkevandringer, oversvømmelser, epidemier og klimaforandringer skabt kaos. Sikrest lever en
privilegeret overklasse i beskyttede områder. Hovedpersonen hedder Hanck Orn. Få kan læse og skrive, men

gamle skrivemaskiner er en eftertragtet vare, som Hanck lever af at sælge.

Alt styres af ´Klanen´, en mafiaagtig gruppe, der netop har holdt et tusind år gammelt ritual: Orkanfesten.
Dennefest er historiens fikspunkt. Under den bliver Hanck Orns elskede søn myrdet. 20 år gammel. Bevæbnet

med en revolver, forlader Hanck byen og tager til den ø, hvor orkanfesten fandt sted.
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