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Tidens kløft Jeanette Winterson Hent PDF London. England. I finanskrisens kølvand. Den ukuelige og
magtfulde investeringsrådgiver Leo er overbevist om, at hans gravide kone, MiMi, bedrager ham med hans
barndomsven, Xeno, og at det ufødte barn ikke er hans. Da pigen Perdita kommer til verden, får Leo i blindt
raseri og sygelig jalousi sin nyfødte datter sendt væk over Atlanten. Her bliver hun fundet af barpianisten

Shep og vokser op hos ham i de amerikanske sydstater.

New Bohemia. Amerika. Sytten år senere. Perdita er ved at forelske sig i en ung mand, men der er meget, de
ikke ved om hinanden og sig selv. Sammen sætter de sig for at løse mysteriet om Perditas oprindelse og læge
gamle sår. Men kan det, man én gang har tabt, vindes tilbage, og kan tilgivelse bygge bro over tidens kløft?

TIDENS KLØFT, Jeanette Wintersons version af William Shakespeares Vintereventyret, er en fortælling om
jalousiens altopslugende magt og den dybe længsel efter at råde bod på fortidens fejltrin.

Det ambitiøse projekt med moderne genskrivninger af Shakespeare-dramaer kunne næsten ikke indledes
bedre. Jeanette Winterson løser opgaven til UG (...) Winterson har skrevet en bemærkelsesværdig ny version

af den gamle historie, som Shakespeare altså selv i sin tid digtede videre på.

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★ ★ ★

Vintereventyret, Shakespeares sene skuespil om tid og tilgivelse, fornyes og aktualiseres mesterligt af britiske
Jeanette Winterson. Finalen er ligefrem genial (...) Winterston smadrer simpelthen igennem sin egen prosa og
tvinger læseren med ind på papiret. Psykologisk indsigtsfuldt. Brutalt. Men samtidig genialt. Lidt ligesom

Shakespeare.
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