
Den bitre vin
Hent bøger PDF

Willy Corsari
Den bitre vin Willy Corsari Hent PDF Handlingen i "Den bitre vin" foregår i Sydafrika, som Willy Corsari
kender ud og ind. Romanen fortæller, hvordan "systemet" griber ind i den gamle, rige og ansete familie

Bonsevals liv. Generation efter genration har de dyrket deres vin på de udstrakte vinmarker, og de kunne ikke
tænke sig at leve andre steder end i Sydafrika. Katastrofen rammer familien, da den ældste søns hustru føder
et sort barn, skønt begge familier er hvide. Årsagen må ligge langt tilbage i tiden i en af familierne. Ingen ved

noget med sikkerhed. Men harmonien og venskabet et slut som ved et trylleslag. Alle drages ind i en
paniksituation, hvor alle lidenskaber slippes løs, og luften er tyk af bebrejdelser og hårde ord. Skønt høsten

tegnede godt, er vinen blevet bitter … Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik sin litterære
debut i 1927 og udgav siden adskillige romaner helt frem til starten af 1970‘erne. Flere af Corsaris romaner

blev oversat til dansk, heriblandt "Illusion" fra 1953.

 

Handlingen i "Den bitre vin" foregår i Sydafrika, som Willy Corsari
kender ud og ind. Romanen fortæller, hvordan "systemet" griber ind i
den gamle, rige og ansete familie Bonsevals liv. Generation efter
genration har de dyrket deres vin på de udstrakte vinmarker, og de

kunne ikke tænke sig at leve andre steder end i Sydafrika.
Katastrofen rammer familien, da den ældste søns hustru føder et sort
barn, skønt begge familier er hvide. Årsagen må ligge langt tilbage i

tiden i en af familierne. Ingen ved noget med sikkerhed. Men
harmonien og venskabet et slut som ved et trylleslag. Alle drages ind
i en paniksituation, hvor alle lidenskaber slippes løs, og luften er tyk
af bebrejdelser og hårde ord. Skønt høsten tegnede godt, er vinen
blevet bitter … Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter.
Hun fik sin litterære debut i 1927 og udgav siden adskillige romaner
helt frem til starten af 1970‘erne. Flere af Corsaris romaner blev

oversat til dansk, heriblandt "Illusion" fra 1953.
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