
Den gode soldat
Hent bøger PDF

Ford Madox Ford

Den gode soldat Ford Madox Ford Hent PDF Forlaget skriver: Igennem ni år har det amerikanske ægtepar
John og Florence tilbragt deres somre på et mondænt kursted i den tyske by Nauheim. Det samme er tilfældet
for det engelske par Edward og Leonora. Et venskab er spiret frem mellem ægteparrene i en verden styret af
etikette og pli. Ren idyl, tilsyneladende, men krusninger begynder snart at vise sig på den ellers så verdslige
overflade. Utroskab, løgn og forment lidenskab truer med at blotlægge en forfaldshistorie af dimensioner, der

løber på tværs af de to ægtepar, og som er præget af alt andet end takt og tone.

»Den gode soldat er en mageløst fortalt historie, som klart med sin sprælske og episke elan hele tiden
forvirrer og forbløffer. ... Romanen er en bedrøvelig, men også storartet moderne klassiker, som bør stå i den
litterære læsers reol ikke så langt fra James Joyces Ulysses og Virginia Woolfs Mrs. Dalloway.« - Bo Tao
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