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De røde marker Yan Mo Hent PDF Forlaget skriver: De røde marker handler om kinesernes kamp mod
japanerne omkring 1939, men er i høj grad også en kærlighedshistorie. Hovedpersonerne er fortællerens
bedsteforældre og far, og handlingen veksler mellem bedsteforældrenes liv i midten af 1920´erne og

bedstefaren og farens forsøg på at overleve japanske soldater, glubske hunde og inkompetente kinesiske
hærførere femten år senere. Det er dramatisk og blodigt, men ligesom i Hvidløgsballaderne er brutaliteten og

volden beskrevet i et meget følsomt og poetisk sprog, og romanen er en hjerteskærende fortælling om
menneskers desperate forsøg på at overleve en umulig situation. Filmatiseringen af bogen blev i sin tid

nomineret til en Oscar. 

«Hans billedsprog er fantastisk, sensuelt og sanseligt. Hans fortælling er elektrificerende og episk. Den
minder ikke om noget andet jeg har læst fra Kina - hverken i ældre eller nyere tid.» - AMY TAN 

«Mo Yan genskaber livet på en fremragende og kærlig måde ... med sanselige beskrivelser der oser af krudt,
blod og død.» - THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW    

Mo Yan (f. 1955) er opvokset i Gaomi i Shandong-provinsen i det nordøstlige Kina. Mo Yans bøger er
oversat til adskillige sprog, og han er i dag en af Kinas mest anerkendte og læste forfattere. Han fik sit store

gennembrud med romanen Red Sorghum, 1987, som senere blev til filmen De røde marker, som blev
belønnet med en Guldbjørn i Berlin i 1988. Nobelprisen 2013.

 

Forlaget skriver: De røde marker handler om kinesernes kamp mod
japanerne omkring 1939, men er i høj grad også en

kærlighedshistorie. Hovedpersonerne er fortællerens bedsteforældre
og far, og handlingen veksler mellem bedsteforældrenes liv i midten
af 1920´erne og bedstefaren og farens forsøg på at overleve japanske
soldater, glubske hunde og inkompetente kinesiske hærførere femten

år senere. Det er dramatisk og blodigt, men ligesom i
Hvidløgsballaderne er brutaliteten og volden beskrevet i et meget

følsomt og poetisk sprog, og romanen er en hjerteskærende
fortælling om menneskers desperate forsøg på at overleve en umulig
situation. Filmatiseringen af bogen blev i sin tid nomineret til en

Oscar. 

«Hans billedsprog er fantastisk, sensuelt og sanseligt. Hans
fortælling er elektrificerende og episk. Den minder ikke om noget
andet jeg har læst fra Kina - hverken i ældre eller nyere tid.» - AMY

TAN 

«Mo Yan genskaber livet på en fremragende og kærlig måde ... med
sanselige beskrivelser der oser af krudt, blod og død.» - THE NEW

YORK TIMES BOOK REVIEW    

Mo Yan (f. 1955) er opvokset i Gaomi i Shandong-provinsen i det
nordøstlige Kina. Mo Yans bøger er oversat til adskillige sprog, og



han er i dag en af Kinas mest anerkendte og læste forfattere. Han fik
sit store gennembrud med romanen Red Sorghum, 1987, som senere
blev til filmen De røde marker, som blev belønnet med en Guldbjørn

i Berlin i 1988. Nobelprisen 2013.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=De røde marker&s=dkbooks

