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Fru Hjertesorg Nathanael West Hent PDF Fru Hjertesorg er navnet på en mandlig klummeskribent i en avis i

New York Times. Han bliver drillet af de andre på redaktionen, som synes, at hans klumme er noget
sentimentalt pjat. Men fru Hjertesorg tager de mange henvendelser fra ensomme, elskovssyge læsere alt for
nært og falder hen i en dyb depression med alkoholisme som sin tro følgesvend. Han forsøger hvad som helst
for at undslippe de deprimerende tanker, men hverken religion eller risikable affærer synes at hjælpe. "Fru
Hjertesorg" er en satirisk roman, hvori den trykkende desillusion, der herskede i USA under depressionen i
1930‘erne, for alvor får en stemme. Bogen regnes blandt en af samtidens vigtigste romaner og skaffede

Nathanael West en stor læserskare. Nathanael West (1903-1940) var en amerikansk forfatter og
manuskriptforfatter. Han er bedst kendt for sine to satiriske romaner "Fru Hjertesorg" og "Græshoppens dag".

Nathanael West er blevet kaldt "Amerikas Kafka", den amerikanske drøms ironiske profet.

 

Fru Hjertesorg er navnet på en mandlig klummeskribent i en avis i
New York Times. Han bliver drillet af de andre på redaktionen, som
synes, at hans klumme er noget sentimentalt pjat. Men fru Hjertesorg
tager de mange henvendelser fra ensomme, elskovssyge læsere alt
for nært og falder hen i en dyb depression med alkoholisme som sin
tro følgesvend. Han forsøger hvad som helst for at undslippe de
deprimerende tanker, men hverken religion eller risikable affærer
synes at hjælpe. "Fru Hjertesorg" er en satirisk roman, hvori den
trykkende desillusion, der herskede i USA under depressionen i
1930‘erne, for alvor får en stemme. Bogen regnes blandt en af
samtidens vigtigste romaner og skaffede Nathanael West en stor

læserskare. Nathanael West (1903-1940) var en amerikansk forfatter
og manuskriptforfatter. Han er bedst kendt for sine to satiriske

romaner "Fru Hjertesorg" og "Græshoppens dag". Nathanael West er
blevet kaldt "Amerikas Kafka", den amerikanske drøms ironiske

profet.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fru Hjertesorg&s=dkbooks

