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Lysets hjerte Per W\u00e4stberg Hent PDF Den svenske forfatter Per Wästbergs trilogi består af

romanerne Ildens Skygge, Lysets hjerte og Bjergets kilde. Hovedpersonen er diplomaten Johan Fredrik
Victorin, og bøgerne rummer tre store temaer: Kærligheden, Afrika og Stockholm. I Lysets hjerte er Afrika
trådt lidt i baggrunden, men så meget stærkere træder de to andre temaer frem. Johan Fredrik er vendt tilbage
til Stockholm efter at være løsladt fra den bjerghule i Cameroun, hvor han blev holdt fangen. Indvendig har

han og Ellen Mörk „båret rundt på hinanden“ i al den tid, han har været borte – nu mødes de igen. En
kærlighed udvikler sig mellem to voksne mennesker, som begge ved, at de vil hinanden, men at de må nærme
sig hinanden varsomt for ikke at sætte noget dyrebart over styr på forhånd. En kærlighed, der er „forbudt“, for

Ellen er gift med Bengt og har to børn. Lysets hjerte udkom oprindeligt på svensk 1991, og den danske
oversættelse fulgte 1992.
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Hovedpersonen er diplomaten Johan Fredrik Victorin, og bøgerne
rummer tre store temaer: Kærligheden, Afrika og Stockholm. I

Lysets hjerte er Afrika trådt lidt i baggrunden, men så meget stærkere
træder de to andre temaer frem. Johan Fredrik er vendt tilbage til
Stockholm efter at være løsladt fra den bjerghule i Cameroun, hvor
han blev holdt fangen. Indvendig har han og Ellen Mörk „båret rundt
på hinanden“ i al den tid, han har været borte – nu mødes de igen. En
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udkom oprindeligt på svensk 1991, og den danske oversættelse fulgte



1992.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lysets hjerte&s=dkbooks

