
Man skal holde meget af mænd
Hent bøger PDF

Marie Darrieussecq

Man skal holde meget af mænd Marie Darrieussecq Hent PDF Forlaget skriver:   Man skal holde meget af
mænd er en selvstændig fortsættelse af Marie Darrieussecqs sidste roman Solange (udgivet på dansk i 2013).
Solange har forladt Frankrig og er nu en relativt succesrig skuespiller i Hollywood, der omgås filmbranchens

kendisser. Ved et party møder Solange skuespilleren og instruktøren Kouhouesso. Han er sort, født og
opvokset i Cameroun, dynamisk, maskulin og mystisk. Hun forelsker sig passioneret.   Hvid kvinde møder
sort mand, Afrika møder Europa. Kouhouesso drømmer om at filmatisere Joseph Conrads klassiske roman
Mørkets hjerte. Med et filmhold rejser han ad Congofloden ind i regnskoven og ind i mørket. Solange følger
med. En rejse som ikke kun handler om mandligt og kvindeligt, besættelse og ydmygelse, men også om
racisme og kolonialisme. Han vil lave sin film, hun vil have kærlighed, han vil have Gwyneth Paltrow i en

birolle, og Solange vil gøre ham til en del af sit liv.   Marie Darrieussecq (f. 1969) er en af de mest
interessante forfattere i Frankrig i dag. Hun fik sit store internationale gennembrud med debutromanen

Kvinden der blev til en gris (1997): På dansk er også udgivet romanerne Spøgelser (2000), Baby (2005) og
Tom er død (2009).

 

Forlaget skriver:   Man skal holde meget af mænd er en selvstændig
fortsættelse af Marie Darrieussecqs sidste roman Solange (udgivet på

dansk i 2013). Solange har forladt Frankrig og er nu en relativt
succesrig skuespiller i Hollywood, der omgås filmbranchens

kendisser. Ved et party møder Solange skuespilleren og instruktøren
Kouhouesso. Han er sort, født og opvokset i Cameroun, dynamisk,
maskulin og mystisk. Hun forelsker sig passioneret.   Hvid kvinde

møder sort mand, Afrika møder Europa. Kouhouesso drømmer om at
filmatisere Joseph Conrads klassiske roman Mørkets hjerte. Med et

filmhold rejser han ad Congofloden ind i regnskoven og ind i
mørket. Solange følger med. En rejse som ikke kun handler om
mandligt og kvindeligt, besættelse og ydmygelse, men også om
racisme og kolonialisme. Han vil lave sin film, hun vil have

kærlighed, han vil have Gwyneth Paltrow i en birolle, og Solange vil
gøre ham til en del af sit liv.   Marie Darrieussecq (f. 1969) er en af
de mest interessante forfattere i Frankrig i dag. Hun fik sit store

internationale gennembrud med debutromanen Kvinden der blev til
en gris (1997): På dansk er også udgivet romanerne Spøgelser

(2000), Baby (2005) og Tom er død (2009).

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

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Man skal holde meget af mænd&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


