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Jagtselskabet Anton Tjekhov Hent PDF Anton Tjekhov er først og fremmest kendt for sine skuespil og
noveller, men han skrev også denne kriminalroman som vil tiltale enhver ynder af russisk litteratur og

krimigenren. Romanen blev oprindeligt trykt som avisføljeton i 1880’erne og først oversat til dansk i 1987.
Kort fortalt handler den om ”mord og sex, drukkenskab og brutalitet langt ude i zar-Ruslands uvejsomme
skove”, som Harald Mogensen skrev i en anmeldelse. Mere konkret udspiller handlingen sig omkring den
smukke skovfogeddatter Olga som begæres af næsten alle romanens mandlige personer. - En vidtløftig
historie med mange facetter og lag, sandsynligvis ment som en parodi på samtidens melodramatiske

triviallitteratur. Men den er også, som oversætteren Jan Hansen skriver i sit forord, ”et meget tjekhovsk værk”
som først og fremmest er ”et nyskabende værk inden for krimigenren”. Det er ikke noget tilfælde når

krimikenderen Bo Tao Michaëlis medtager ”Jagtselskabet” som en af de udvalgte titler i bogen ”Verdens
bedste krimier”.

 

Anton Tjekhov er først og fremmest kendt for sine skuespil og
noveller, men han skrev også denne kriminalroman som vil tiltale
enhver ynder af russisk litteratur og krimigenren. Romanen blev
oprindeligt trykt som avisføljeton i 1880’erne og først oversat til

dansk i 1987. Kort fortalt handler den om ”mord og sex,
drukkenskab og brutalitet langt ude i zar-Ruslands uvejsomme

skove”, som Harald Mogensen skrev i en anmeldelse. Mere konkret
udspiller handlingen sig omkring den smukke skovfogeddatter Olga

som begæres af næsten alle romanens mandlige personer. - En
vidtløftig historie med mange facetter og lag, sandsynligvis ment

som en parodi på samtidens melodramatiske triviallitteratur. Men den
er også, som oversætteren Jan Hansen skriver i sit forord, ”et meget
tjekhovsk værk” som først og fremmest er ”et nyskabende værk



inden for krimigenren”. Det er ikke noget tilfælde når krimikenderen
Bo Tao Michaëlis medtager ”Jagtselskabet” som en af de udvalgte

titler i bogen ”Verdens bedste krimier”.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jagtselskabet&s=dkbooks

