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Et naturens lune Nadine Gordimer Hent PDF Den hvide sydafrikanske kvinde Hillela beslutter sig i en tidlig
alder for at vie sit liv til kampen mod apartheid og for indførslen af demokrati i Sydafrika. Hendes liv bliver
lige så turbulent som den verden, hun lever i: Hendes mor stikker af fra hende med sin elsker, da hun kun er
to år, og Hillela bor nu skiftevis hos sine to mostre. Som syttenårig bliver hun smidt ud hjemmefra efter at

have forført sin fætter, og hendes forhold til det modsatte køn kommer i det hele taget til at spille en stor rolle
i hendes liv.

Hendes engagement i den afrikanske frihedskamp fører hende rundt på hele kontinentet og op og ned i
samfundslagene – fra ambassader til improviserede flygtningelejre på en østafrikansk strand, fra guerillakrig i

bushen til afrikanske regeringskredse.

"Et naturens lune" er en storslået roman om et spektakulært liv midt i en brydningstid.

Den sydafrikanske forfatter Nadine Gordimer (1923-2014) debuterede i 1938 med en novelle, der blev
udgivet i Johannesburg Magazine. Sidenhen udgav hun en lang række romaner, hvoraf mange handlede om
social og politisk uretfærdighed i Sydafrika under apartheidstyret. Nadine Gordimer var kendt for sin aktive

deltagelse i bekæmpelsen af apartheid og vandt i 1991 Nobelprisen i litteratur.

 

Den hvide sydafrikanske kvinde Hillela beslutter sig i en tidlig alder
for at vie sit liv til kampen mod apartheid og for indførslen af

demokrati i Sydafrika. Hendes liv bliver lige så turbulent som den
verden, hun lever i: Hendes mor stikker af fra hende med sin elsker,
da hun kun er to år, og Hillela bor nu skiftevis hos sine to mostre.
Som syttenårig bliver hun smidt ud hjemmefra efter at have forført
sin fætter, og hendes forhold til det modsatte køn kommer i det hele

taget til at spille en stor rolle i hendes liv.

Hendes engagement i den afrikanske frihedskamp fører hende rundt
på hele kontinentet og op og ned i samfundslagene – fra ambassader

til improviserede flygtningelejre på en østafrikansk strand, fra
guerillakrig i bushen til afrikanske regeringskredse.

"Et naturens lune" er en storslået roman om et spektakulært liv midt i
en brydningstid.

Den sydafrikanske forfatter Nadine Gordimer (1923-2014)
debuterede i 1938 med en novelle, der blev udgivet i Johannesburg
Magazine. Sidenhen udgav hun en lang række romaner, hvoraf
mange handlede om social og politisk uretfærdighed i Sydafrika
under apartheidstyret. Nadine Gordimer var kendt for sin aktive

deltagelse i bekæmpelsen af apartheid og vandt i 1991 Nobelprisen i
litteratur.
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