
Høstkarl i himlen
Hent bøger PDF

Edvard Hoem
Høstkarl i himlen Edvard Hoem Hent PDF Den første del af Edvard Holms store slægtssaga, der begynder
med hans egen oldefar Nesje. I 1874 er han høstkarl på en gård i Molde, langt oppe i Norge, og enkemand
med en lille søn. Da den piberygende Serianna dukker op oplever Nesje igen kærlighed. Imens drømmer

svigerinden Gjertine sig væk fra det udmattende norske landliv og mod lykken i USA. Romanen er et stykke
nordisk historie om familie, arbejdets hårde vilkår og at turde satse alt man kender for udsigten til en bedre
tilværelse. Edvard Hoem (f. 1949) er en prisvindende norsk forfatter. Han slog igennem med romanen

"Kjærleikens ferjreiser" da han var kun 25 år gammel og har siden skrevet talrige romaner, digtsamlinger og
skuespil. I 1997 var han med til oprette Det Norske Shakespeareselskab og har i mange år beskæftiget sig

med oversættelse af Shakespeares klassiske værker til nynorsk.
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