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Anarkisten Magdalena Platzova Hent PDF Forlaget skriver: En roman om de oprindelige idealister, der
lancerede kampen imod Gud og patriarkat hen imod slutningen af det 19. århundrede, og om dem, der mere

end 100 år senere - efter alle de store ismers fald - forsøger at puste liv i protesten i Manhattans gader.

Anarkisten er det 20. århundrede genfortalt fra de historiske taberes - idealisternes - perspektiv. Det er rejsen
frem og tilbage over Atlanten, med damper og med fly, mellem det gamle og nye kontinent, gennem mere end

hundrede år. Fra den spæde industritids USA, over det revolutionerede Rusland og efterkrigstidens
Vesteuropa til postkommunismens Tjekkiet og Occupy-bevægelsens New York. Drivkraften er længslen efter
frihed, men lige så ofte kærlighed og ensomhed. Romanen skildrer historien om mænd i skyggen af kvinder,

og kvinder, der med alt fra morfin til nonneløfter, omgås den underlæggelse, der forventes af dem.

Platzova peger med sin bog på idealismens menneskelige omkostninger, men også på dens nødvendighed og
nye umulighed i en tid, hvor de store fortællinger er evig tabt.

 

Forlaget skriver: En roman om de oprindelige idealister, der
lancerede kampen imod Gud og patriarkat hen imod slutningen af det
19. århundrede, og om dem, der mere end 100 år senere - efter alle
de store ismers fald - forsøger at puste liv i protesten i Manhattans

gader.

Anarkisten er det 20. århundrede genfortalt fra de historiske taberes -
idealisternes - perspektiv. Det er rejsen frem og tilbage over
Atlanten, med damper og med fly, mellem det gamle og nye

kontinent, gennem mere end hundrede år. Fra den spæde industritids
USA, over det revolutionerede Rusland og efterkrigstidens

Vesteuropa til postkommunismens Tjekkiet og Occupy-bevægelsens
New York. Drivkraften er længslen efter frihed, men lige så ofte
kærlighed og ensomhed. Romanen skildrer historien om mænd i

skyggen af kvinder, og kvinder, der med alt fra morfin til
nonneløfter, omgås den underlæggelse, der forventes af dem.

Platzova peger med sin bog på idealismens menneskelige
omkostninger, men også på dens nødvendighed og nye umulighed i

en tid, hvor de store fortællinger er evig tabt.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Anarkisten&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


