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Verdens sjæl Susanna Tamaro Hent PDF Walter vokser op på egnen omkring Trieste i et kedeligt,

småborgerligt miljø, som han tidligt føler sig fremmed i. Hans forældre forelskede sig i hinanden lige før
Anden Verdenskrig, men efter krigens afslutning tog fjendtlighederne fat bag hjemmets fire vægge. I en alder
af femten år føler Walter sig overset og glemt, og han stikker af hjemmefra. Den italienske forfatter Susanna
Tamaro (f. 1957) slog for alvor sit navn fast med romanen "Følg dit hjerte", som blev solgt i mere end én

million eksemplarer i hjemlandet og i mere end fem millioner eksemplarer, når man tæller hele verden med.
Susanna Tamaro har modtaget flere priser, både italienske og internationale, for sit arbejde. "En barsk historie
om en mand, der følger sin ambition … Tamaro har fat i et spændende emne … Historien er spændende og
holder læseren fast, og romanen, som i øvrigt er fremragende oversat, kan klart anbefales." – Charlotte

Jørgensen, Weekendavisen "Opbyggelig underholdning, fyldt med den slags sandheder om livet, man elsker
at høre og få gentaget … Den rummer en rørende historie samt nogle ret morsomme skildringer af italiensk
kulturliv i 1970‘erne (hullede kashmirsweaters og billig vin) og 80‘erne (sølvkandelabre og yuppiesnak) –

skildringer, der går fint i spænd med romanens morale, som understreger, at uden ydmyghed og medfølelse er
intelligens kun en parodi på sig selv." – Susanne Bjertrup, Politiken
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følger sin ambition … Tamaro har fat i et spændende emne …

Historien er spændende og holder læseren fast, og romanen, som i



øvrigt er fremragende oversat, kan klart anbefales." – Charlotte
Jørgensen, Weekendavisen "Opbyggelig underholdning, fyldt med
den slags sandheder om livet, man elsker at høre og få gentaget …

Den rummer en rørende historie samt nogle ret morsomme
skildringer af italiensk kulturliv i 1970‘erne (hullede

kashmirsweaters og billig vin) og 80‘erne (sølvkandelabre og
yuppiesnak) – skildringer, der går fint i spænd med romanens
morale, som understreger, at uden ydmyghed og medfølelse er

intelligens kun en parodi på sig selv." – Susanne Bjertrup, Politiken

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Verdens sjæl&s=dkbooks

