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Trives ej længere her Chinua Achebe Hent PDF Efter fire års studier ved et engelsk universitet vender Obi

Okonkwo hjem til sit fødeland Nigeria, hvor han får en fornem stilling i administrationen. Obi er en
idealistisk og moralsk ung mand med store forhåbninger til Nigerias fremtid, men han opdager hurtigt, at den
udbredte korruption i landet har dybe rødder, der er svære at hugge over. Fast besluttet på at vise sig som et
forbillede og ændre den herskende mentalitet modstår Obi dog ethvert forsøg på bestikkelse, men da han både
støder sammen med de gamle traditioner og får økonomiske problemer, bliver det sværere og sværere for ham
at modstå fristelsen. Til sidst bliver han fanget i en fælde, han ikke kan slippe ud af. Trives ej længere her er
Chinua Achebes anden roman. Den udkom i 1960, som var året, hvor Nigeria opnåede selvstændighed efter i

60 år at have været under britisk herredømme. Romanens hovedperson, Obi Okonkwo, er barnebarn af
hovedpersonen Ogbuefi Okonkwo i Achebes berømte debutroman Alt falder fra hinanden. "Chinua Achebe
løser ikke korruptionens rådne gåde, men i Trives ej længere her skildrer han tørt smilende, hvordan den
langsomt og systematisk æder et retskaffent menneske op indefra ... I efteråret udkom Chinua Achebes

indtryksfulde roman Alt falder fra hinanden herhjemme. Nu udkommer den mindst lige så fængslende Trives
ej længere her. Begge bøger blev oversat til dansk allerede i 1960'erne. Også dengang fik de anmelderne til at
hoppe af begejstring, men siden har man skammeligt nok ikke skænket den verdensberømmede afrikanske

forfatter mange tanker. Med den 83-årige Chinua Achebes død i 2013 får forfatterskabet sin anden
blomstring, og de danske læsere en ny chance for at lære den enestående forfatter at kende. Grib den! Chinua
Achebes skildring af den afrikanske sjæl er ubetalelig." – Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten "Det er en
meget moralsk historie, men den er fortalt med den særlige sprødhed, der er karakteristisk for Achebe, en
blanding af følsomhed og ironi, en viden, der hele tiden bæres af en bestemt form for uskyld. Man kunne

kalde den 'afrikansk', fordi den rummer undren over alle de nye muligheder og en smertelig viden om, at der
skal tages afsked med meget godt, dybt, mystisk og oprindeligt gammelt, før det ny kan accepteres og

fungere rent." – Klaus Rifbjerg, Politiken "Glædeligt gensyn med en af Afrikas store forfattere. Denne har,
ligesom Achebes øvrige romaner, moderne klassikerstatus ... Achebe skriver i et neddæmpet, enkelt og klart
sprog med en underspillet humor." – Lektørudtalelse "Der var en forfatter, der hed Chinua Achebe, i hvis

selskab fængselsmurene faldt ned." – Nelson Mandela

 

Efter fire års studier ved et engelsk universitet vender Obi Okonkwo
hjem til sit fødeland Nigeria, hvor han får en fornem stilling i



administrationen. Obi er en idealistisk og moralsk ung mand med
store forhåbninger til Nigerias fremtid, men han opdager hurtigt, at
den udbredte korruption i landet har dybe rødder, der er svære at
hugge over. Fast besluttet på at vise sig som et forbillede og ændre

den herskende mentalitet modstår Obi dog ethvert forsøg på
bestikkelse, men da han både støder sammen med de gamle

traditioner og får økonomiske problemer, bliver det sværere og
sværere for ham at modstå fristelsen. Til sidst bliver han fanget i en
fælde, han ikke kan slippe ud af. Trives ej længere her er Chinua
Achebes anden roman. Den udkom i 1960, som var året, hvor

Nigeria opnåede selvstændighed efter i 60 år at have været under
britisk herredømme. Romanens hovedperson, Obi Okonkwo, er

barnebarn af hovedpersonen Ogbuefi Okonkwo i Achebes berømte
debutroman Alt falder fra hinanden. "Chinua Achebe løser ikke
korruptionens rådne gåde, men i Trives ej længere her skildrer han

tørt smilende, hvordan den langsomt og systematisk æder et
retskaffent menneske op indefra ... I efteråret udkom Chinua

Achebes indtryksfulde roman Alt falder fra hinanden herhjemme. Nu
udkommer den mindst lige så fængslende Trives ej længere her.
Begge bøger blev oversat til dansk allerede i 1960'erne. Også

dengang fik de anmelderne til at hoppe af begejstring, men siden har
man skammeligt nok ikke skænket den verdensberømmede

afrikanske forfatter mange tanker. Med den 83-årige Chinua Achebes
død i 2013 får forfatterskabet sin anden blomstring, og de danske
læsere en ny chance for at lære den enestående forfatter at kende.
Grib den! Chinua Achebes skildring af den afrikanske sjæl er
ubetalelig." – Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten "Det er en

meget moralsk historie, men den er fortalt med den særlige sprødhed,
der er karakteristisk for Achebe, en blanding af følsomhed og ironi,
en viden, der hele tiden bæres af en bestemt form for uskyld. Man
kunne kalde den 'afrikansk', fordi den rummer undren over alle de
nye muligheder og en smertelig viden om, at der skal tages afsked
med meget godt, dybt, mystisk og oprindeligt gammelt, før det ny

kan accepteres og fungere rent." – Klaus Rifbjerg, Politiken
"Glædeligt gensyn med en af Afrikas store forfattere. Denne har,

ligesom Achebes øvrige romaner, moderne klassikerstatus ... Achebe
skriver i et neddæmpet, enkelt og klart sprog med en underspillet
humor." – Lektørudtalelse "Der var en forfatter, der hed Chinua

Achebe, i hvis selskab fængselsmurene faldt ned." – Nelson Mandela

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Trives ej længere her&s=dkbooks

