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Enkebal Erik Aalbæk Jensen Hent PDF Ved sin død i september 1997 efterlod Erik Aalbæk Jensen denne
ufuldendte roman, en fortsættelse af Særlige vilkår fra 1994. Enkebal foregår tyve år længere fremme i tiden
end Særlige vilkår, i begyndelsen af 1970'erne. Beth står i spidsen for det mosteri, hun selv har grundlagt efter
at være vendt tilbage til det sjællandske. Det er blevet en stor virksomhed, men Beth må se i øjnene, at tiden
nu er inde til at træffe nye beslutninger om firmaets fortsættelse. Beth har datteren Cecilie, som er ved at tage
studentereksamen - og ikke er alt for nem at have med at gøre for moderen. Beth har ikke giftet sig siden
hendes mand døde, men på en rejse til Amsterdam møder hun tv-fotografen Stig ørkil, og de fortsætter

forbindelsen hjemme i Danmark. Enkebal er på én gang et kvindeportræt og et billede af Danmark, et land,
der er ved at indstille sig på nye tider - på, at dets medlemskab af Fællesmarkedet vil komme til at vende op
og ned på mangt og meget. "Den præges på hver eneste side af mesterens klo, og den demonstr erer Aalbæk
Jensens kunstneriske format og specielle knortede præcision." - Søren Schou, Weekendavisen. "Som altid
rækker Aalbæks personer videre end bogen - så levende, at man synes at have kendt dem." - Tom Ekeroth,

Aktuelt.

 

Ved sin død i september 1997 efterlod Erik Aalbæk Jensen denne
ufuldendte roman, en fortsættelse af Særlige vilkår fra 1994. Enkebal

foregår tyve år længere fremme i tiden end Særlige vilkår, i
begyndelsen af 1970'erne. Beth står i spidsen for det mosteri, hun

selv har grundlagt efter at være vendt tilbage til det sjællandske. Det
er blevet en stor virksomhed, men Beth må se i øjnene, at tiden nu er
inde til at træffe nye beslutninger om firmaets fortsættelse. Beth har
datteren Cecilie, som er ved at tage studentereksamen - og ikke er alt
for nem at have med at gøre for moderen. Beth har ikke giftet sig
siden hendes mand døde, men på en rejse til Amsterdam møder hun
tv-fotografen Stig ørkil, og de fortsætter forbindelsen hjemme i
Danmark. Enkebal er på én gang et kvindeportræt og et billede af
Danmark, et land, der er ved at indstille sig på nye tider - på, at dets
medlemskab af Fællesmarkedet vil komme til at vende op og ned på
mangt og meget. "Den præges på hver eneste side af mesterens klo,

og den demonstr erer Aalbæk Jensens kunstneriske format og
specielle knortede præcision." - Søren Schou, Weekendavisen. "Som
altid rækker Aalbæks personer videre end bogen - så levende, at man

synes at have kendt dem." - Tom Ekeroth, Aktuelt.

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

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


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


