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Den grønne vej Anne Enright Hent PDF Forlaget skriver: Da Rosaleen Madigan meddeler sine fire voksne
børn, at barndomshjemmet skal sælges, beslutter de sig for at komme hjem til jul en sidste gang. Hanna, Dan

og Emmet er alle flyttet så langt væk som muligt, til Dublin, New York og Mali. Kun den altid
pålidelige Constance er blevet boende i den lille by ved den irske vestkyst.

Mens højtiden udvikler sig mere og mere pinagtigt, gør Rosaleen – som aldrig rigtig har forstået at elske sine
børn – et sidste desperat udfald, og alle tvinges de til at overveje, hvad der bragte dem hjem, hvad det vil sige

at være en familie – og om de overhovedet har lyst til at være det.

Den grønne vej er et lysende og stærkt familiedrama, der spænder over tredive år, om opbrud, egoisme,
medfølelse og stærke, men ikke helt ukomplicerede familiebånd – en roman om sorg og kærlighed fra en af

Irlands største forfattere.

Romanen fik en storslået modtagelse, da den udkom, blev kåret som årets bedste bog i Irland og blev
nomineret til adskillige af de store litterære priser, herunder Booker-prisen 2016 og International Dublin

Literary Award (IMPAC) 2017. 

Pressen skriver:
»En brillant, rammende og dybtgående roman.«

– Guardian»

En imponerende roman.«
– New York Times

»Vittig, skarp, dyb, opmærksom og ofte virkelig morsom.«
–Financial Times

»Ekstremt læseværdig … befæster hendes position som Irlands betydeligste nulevende forfatter.«
– The Times

»Enright har en blændende evne til at observere, til at fange den sigende detalje og hudflette hvem vi er … en
vidunderlig bog.«

– Sunday Independent

»Anne Enright har skrevet et mesterligt værk.«
– Sunday Times

»Bedste irske bog i år … Anne Enright skriver om familien, så det river i sjælen.«
– NRK

 

Forlaget skriver: Da Rosaleen Madigan meddeler sine fire voksne
børn, at barndomshjemmet skal sælges, beslutter de sig for at komme
hjem til jul en sidste gang. Hanna, Dan og Emmet er alle flyttet så
langt væk som muligt, til Dublin, New York og Mali. Kun den altid
pålidelige Constance er blevet boende i den lille by ved den irske

vestkyst.

Mens højtiden udvikler sig mere og mere pinagtigt, gør Rosaleen –
som aldrig rigtig har forstået at elske sine børn – et sidste desperat



udfald, og alle tvinges de til at overveje, hvad der bragte dem hjem,
hvad det vil sige at være en familie – og om de overhovedet har lyst

til at være det.

Den grønne vej er et lysende og stærkt familiedrama, der spænder
over tredive år, om opbrud, egoisme, medfølelse og stærke, men ikke
helt ukomplicerede familiebånd – en roman om sorg og kærlighed

fra en af Irlands største forfattere.

Romanen fik en storslået modtagelse, da den udkom, blev kåret som
årets bedste bog i Irland og blev nomineret til adskillige af de store
litterære priser, herunder Booker-prisen 2016 og International Dublin

Literary Award (IMPAC) 2017. 

Pressen skriver:
»En brillant, rammende og dybtgående roman.«

– Guardian»

En imponerende roman.«
– New York Times

»Vittig, skarp, dyb, opmærksom og ofte virkelig morsom.«
–Financial Times

»Ekstremt læseværdig … befæster hendes position som Irlands
betydeligste nulevende forfatter.«

– The Times

»Enright har en blændende evne til at observere, til at fange den
sigende detalje og hudflette hvem vi er … en vidunderlig bog.«

– Sunday Independent

»Anne Enright har skrevet et mesterligt værk.«
– Sunday Times

»Bedste irske bog i år … Anne Enright skriver om familien, så det
river i sjælen.«

– NRK

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den grønne vej&s=dkbooks

