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De gode græd E.M. Forster Hent PDF På en rejse til Toscana møder den impulsive britiske enke Lilia

Herriton den charmerende unge italiener Gino. Fuldstændig betaget af italiensk livsstil og kultur forelsker
Lilia sig i ham, og snart er et bryllup under opsejling. Hjemme i England ser Lilias snerpede svigerfamilie

ikke mildt på disse begivenheder. I to omgange sendes en ekspedition af sted: Først for at forhindre
ægteskabet; siden - da dette slår fejl - for at redde det barn, forbindelsen resulterer i, fra en - barbarisk?
opvækst i Syden. E. M. Forsters klassiker er en smertelig skildring af, hvordan menneskers kulturelle
baggrund kan gøre dem blinde for det fællesmenneskelige og drive dem til irrationelle og skadelige

handlinger - men også en fortælling om, hvordan det direkte møde mellem mennesker kan sætte skred i
fastlåste holdninger og udvide forsnævrede hjerter og livssyn.

Edward Morgan Forster (1879-1970) regnes i dag som en af Englands helt store forfattere fra det 20.
århundrede. Forster debuterede i 1905 med romanen De gode græd og nåede i sin levetid at udgive fem
romaner, heriblandt Værelse med udsigt (1908), Howard?s End (1910) og Vejen til Indien (1924). Flere af
disse er filmatiseret og har i dag klassikerstatus. Forster var tillige aktiv samfundsdebattør og et prominent

medlem af Bloomsbury-gruppen.

 

På en rejse til Toscana møder den impulsive britiske enke Lilia
Herriton den charmerende unge italiener Gino. Fuldstændig betaget
af italiensk livsstil og kultur forelsker Lilia sig i ham, og snart er et
bryllup under opsejling. Hjemme i England ser Lilias snerpede

svigerfamilie ikke mildt på disse begivenheder. I to omgange sendes
en ekspedition af sted: Først for at forhindre ægteskabet; siden - da
dette slår fejl - for at redde det barn, forbindelsen resulterer i, fra en -
barbarisk? opvækst i Syden. E. M. Forsters klassiker er en smertelig
skildring af, hvordan menneskers kulturelle baggrund kan gøre dem
blinde for det fællesmenneskelige og drive dem til irrationelle og



skadelige handlinger - men også en fortælling om, hvordan det
direkte møde mellem mennesker kan sætte skred i fastlåste

holdninger og udvide forsnævrede hjerter og livssyn.
Edward Morgan Forster (1879-1970) regnes i dag som en af
Englands helt store forfattere fra det 20. århundrede. Forster

debuterede i 1905 med romanen De gode græd og nåede i sin levetid
at udgive fem romaner, heriblandt Værelse med udsigt (1908),

Howard?s End (1910) og Vejen til Indien (1924). Flere af disse er
filmatiseret og har i dag klassikerstatus. Forster var tillige aktiv

samfundsdebattør og et prominent medlem af Bloomsbury-gruppen.
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