
Argumenter for benådning
Hent bøger PDF

Peter Seeberg

Argumenter for benådning Peter Seeberg Hent PDF Forlaget skriver: Udgivelse i den nye serie tekstkritiske
og kommenterede udgaver af forfatteren Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa. Serien, der bliver på
11 bind, udgives i et samarbejde mellem Gyldendal og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Argumenter
for benådning udkom første gang i 1976. Stilistisk ligger den i forlængelse af den særegne prosastil, der blev
introduceret i Dinosaurusens sene eftermiddag. Slægtskabet til denne kan man også udlede af den oprindelige

titel til samlingen, der indtil kort før udgivelsen var Gensidig berøring – tillæg til Dinosaurusens sene
eftermiddag. Teksttyperne i værket er flere steder taget direkte ud af "virkeligheden", hvorefter Seeberg går i
dialog med dem, leger med dem og giver dem modspil. Dette resulterer i tekster såsom en takst- og prisliste
for, hvad der er mest værdifuldt i samfundet, en gæstebog, der skildrer groteske, ubehjælpsomme typer og en

teksttype taget fra et menukort, hvor oversigten over diverse retter benyttes som model for den unikke
kortprosa. Seebergs leg med genrerne er et gennemgående kendetegn ved et værk, der også rummer mere
ordinære noveller og fabler. Tematisk har alle de litterære tekster et tæt forhold til hinanden, idet de som
helhed giver et stærkt vidnesbyrd om, at man kan fortælle om jævne menneskers liv på vidt forskellige og

ofte uforudsigelige måder.

 

Forlaget skriver: Udgivelse i den nye serie tekstkritiske og
kommenterede udgaver af forfatteren Peter Seebergs romaner,
noveller og kortprosa. Serien, der bliver på 11 bind, udgives i et

samarbejde mellem Gyldendal og Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab. Argumenter for benådning udkom første gang i

1976. Stilistisk ligger den i forlængelse af den særegne prosastil, der
blev introduceret i Dinosaurusens sene eftermiddag. Slægtskabet til
denne kan man også udlede af den oprindelige titel til samlingen, der

indtil kort før udgivelsen var Gensidig berøring – tillæg til
Dinosaurusens sene eftermiddag. Teksttyperne i værket er flere
steder taget direkte ud af "virkeligheden", hvorefter Seeberg går i
dialog med dem, leger med dem og giver dem modspil. Dette

resulterer i tekster såsom en takst- og prisliste for, hvad der er mest
værdifuldt i samfundet, en gæstebog, der skildrer groteske,

ubehjælpsomme typer og en teksttype taget fra et menukort, hvor
oversigten over diverse retter benyttes som model for den unikke

kortprosa. Seebergs leg med genrerne er et gennemgående kendetegn
ved et værk, der også rummer mere ordinære noveller og fabler.

Tematisk har alle de litterære tekster et tæt forhold til hinanden, idet
de som helhed giver et stærkt vidnesbyrd om, at man kan fortælle om

jævne menneskers liv på vidt forskellige og ofte uforudsigelige
måder.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Argumenter for benådning&s=dkbooks

