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Solen går sin gang Ernest Hemingway Hent PDF Romanen handler om den amerikanske journalist Jacob

Barnes (ofte bare kaldt Jake) og den engelske overklassepige Lady Brett Ashley, som møder hinanden i Paris
på i begyndelsen af 1920‘erne og udvikler et umuligt forhold. De tilhører en kreds, der blandt andet består af
journalister og kunstnere, som lever et omflakkende liv med mange glæder og få sorger på byens cafeer. Men
lige under overfladen lurer desperationen efter Første Verdenskrig, hvor mange af dem mistede deres ungdom

og uskyld. Langsomt flytter historien sig ned over Frankrigs og ind i Spaniens landskab og til byen
Pamplona, hvor Jake og hans "ufrivillige" ven Robert Cohn tager ophold, da Paris begyndte at blive for

kedelig. Senere kommer flere af deres venner til byen under San Fermin-festivalen, blandt andre Lady Brett
Ashley. "En af Hemingways mest bevægende romaner." - Bo Green Jensen, Weekendavisen<br><br>"Solen
går sin gang demonstrerer allerede en hel række af Hemingways kunstneriske virkemidler. Den knappe stil,
den sigende tavshed, ærligheden, den omskabte følsomhed, den intense deskriptive evne. Der er scener i
bogen fra Spanien og fra tyrefægtningerne, som er helt blændende prosa, sider af en egen hård, blank

glansfuldhed, der næsten indkapsler dem i en slags mytisk poesi – så fortættet er stemningen bag de sikre
konstateringer." – Hakon Stangerup, Nationaltidende<br> "En af Hemingways mest bevægende romaner." -
Bo Green Jensen, Weekendavisen "Solen går sin gang demonstrerer allerede en hel række af Hemingways
kunstneriske virkemidler. Den knappe stil, den sigende tavshed, ærligheden, den omskabte følsomhed, den
intense deskriptive evne. Der er scener i bogen fra Spanien og fra tyrefægtningerne, som er helt blændende
prosa, sider af en egen hård, blank glansfuldhed, der næsten indkapsler dem i en slags mytisk poesi – så

fortættet er stemningen bag de sikre konstateringer." – Hakon Stangerup, Nationaltidende Hemingway (1899-
1961) var, og er, en af Amerikas betydeligste forfattere, der som journalist havde lært sig en enkelt stil, der

blev karakteristisk for hans skønlitterære værker. I 1954 modtog Hemingway nobelprisen i litteratur.

 

Romanen handler om den amerikanske journalist Jacob Barnes (ofte
bare kaldt Jake) og den engelske overklassepige Lady Brett Ashley,

som møder hinanden i Paris på i begyndelsen af 1920‘erne og
udvikler et umuligt forhold. De tilhører en kreds, der blandt andet

består af journalister og kunstnere, som lever et omflakkende liv med
mange glæder og få sorger på byens cafeer. Men lige under



overfladen lurer desperationen efter Første Verdenskrig, hvor mange
af dem mistede deres ungdom og uskyld. Langsomt flytter historien

sig ned over Frankrigs og ind i Spaniens landskab og til byen
Pamplona, hvor Jake og hans "ufrivillige" ven Robert Cohn tager
ophold, da Paris begyndte at blive for kedelig. Senere kommer flere
af deres venner til byen under San Fermin-festivalen, blandt andre
Lady Brett Ashley. "En af Hemingways mest bevægende romaner." -

Bo Green Jensen, Weekendavisen<br><br>"Solen går sin gang
demonstrerer allerede en hel række af Hemingways kunstneriske
virkemidler. Den knappe stil, den sigende tavshed, ærligheden, den
omskabte følsomhed, den intense deskriptive evne. Der er scener i
bogen fra Spanien og fra tyrefægtningerne, som er helt blændende

prosa, sider af en egen hård, blank glansfuldhed, der næsten
indkapsler dem i en slags mytisk poesi – så fortættet er stemningen

bag de sikre konstateringer." – Hakon Stangerup,
Nationaltidende<br> "En af Hemingways mest bevægende romaner."
- Bo Green Jensen, Weekendavisen "Solen går sin gang demonstrerer
allerede en hel række af Hemingways kunstneriske virkemidler. Den

knappe stil, den sigende tavshed, ærligheden, den omskabte
følsomhed, den intense deskriptive evne. Der er scener i bogen fra
Spanien og fra tyrefægtningerne, som er helt blændende prosa, sider
af en egen hård, blank glansfuldhed, der næsten indkapsler dem i en

slags mytisk poesi – så fortættet er stemningen bag de sikre
konstateringer." – Hakon Stangerup, Nationaltidende Hemingway
(1899-1961) var, og er, en af Amerikas betydeligste forfattere, der

som journalist havde lært sig en enkelt stil, der blev karakteristisk for
hans skønlitterære værker. I 1954 modtog Hemingway nobelprisen i

litteratur.
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