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Øst for paradis John Steinbeck Hent PDF Øst for paradis (1952) er Steinbecks store dramatiske slægtsroman
over tre generationer, hvor det gode kæmper mod det onde, som det er skildret i myten om Kain og Abel. I

Steinbecks fortælling gentages kampen i to generationers brødrepar. I første generation er Charles i
misundelse og ondskab tæt på at slå sin bror Adam ihjel. I anden generation følger vi brødrene Aaron og
Caleb, der er sønner af Adam og den forførende, men dæmonisk ondsindede Cathy. Et mægtigt værk over

livet i USA fra borgerkrigen til 1. Verdenskrig med et stort og mesterligt skildret persongalleri.

”Romanen rummer både broderhad efter bibelens mønster, bordelhistorie, humor, tragik, sentimentalitet og
grand guignol... et bevægende og eftertankevækkende billede af menneskets evige kamp mellem det gode og

det onde.” – Jørgen Claudi

”Dialogen svinger mellem den ordinære dagligtale og de mest sublime konstateringer, uden at tonens sandhed
kommer i fare. Her er som i de rigtige romaner: fødsel, karakterudfoldelse, kærlighed og død, kort sagt

skæbne, i rundhåndet mængde.” – Jacob Paludan

”Steinbeck synes at øde af uudtømmelige kilder, når han lader det ene glimrende billede efter det andet af den
jævne amerikaner i lyst og nød glide forbi vores øjne … Og ingen har som Steinbeck evnen til at lade et

menneske fremstå med en tyngde, så vi mærker de kræfter, snart til det gode, snart til det onde, hvoraf hans
handlinger fødes.” – Jens Kistrup

 

Øst for paradis (1952) er Steinbecks store dramatiske slægtsroman
over tre generationer, hvor det gode kæmper mod det onde, som det
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kræfter, snart til det gode, snart til det onde, hvoraf hans handlinger
fødes.” – Jens Kistrup

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Øst for paradis&s=dkbooks

