
Øen
Hent bøger PDF

Victoria Hislop
Øen Victoria Hislop Hent PDF "Kreta, Spinalónga, Spedalskhed. Forfatteren til Den sidste dans, TRÅDEN,
HJEMKOMSTEN og Solopgang.Sygdommen spedalskhed, spiller en betydende rolle i britiske Victoria

Hislops debutroman om fire generationer af kvinder.
•Det er en voluminøs og stort anlagt roman, som både spænder over et langt tidsrum, og som berører de store

spørgsmål om liv og død, kærlighed og svig, begær og hengivelse, krig og fred.
•Handlingen foregår i Pláka, en lille landsby på Kreta. Dertil kommer Alexis fra London for at finde ud af,
hvad der egentlig skete med hendes mor og hendes familie, en historie, som moderen gennem hele Alexis’

opvækst har været tavs om.
Ved afrejsen giver moderen hende et brev, som hun beder hende tage med til en gammel veninde, og hun
lover Alexis, at veninden vil fortælle hende det, hun vil vide. Da Alexis ankommer til landsbyen, opdager

hun, at øen Spinalonga, hvor der i mange år fandtes en stor koloni, et helt samfund, for spedalske, ligger lige
ved den landsby, som hendes mors familie kom fra. Og så, gennem samtaler med moderens barndomsveninde,
rulles den store og tragiske historie op, hvor både sygdommen, menneskenes ustadige og trofaste hjerter,

slægts- og klassebevidsthed, kampen for at overleve både fysisk og mentalt, væves ind i historien om Alexis´
familie – en familie, som var hjemsøgt af tragedier, krige og lidenskab samt deres nære tilknytning til

spedalskhedskolonien Spinalonga.
Romanen beretter om denne landsby og ø gennem en periode på ca. 70 år. Det er en bevægende fortælling,
som først og fremmest har sin styrke i den troværdige skildring af sygdommen og forholdet mellem de

smittede og friske, om de rene og urene af hjertet, og om hvordan sygdommen skiller forældre og børn og
ægtepar, hvordan den fremkalder de forfærdeligste lidelser fysisk og mentalt, og ikke mindst hvordan

uvidenhed og myter om denne sygdom til stadighed præger mennesker i vor tid.
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kærlighed og svig, begær og hengivelse, krig og fred.
•Handlingen foregår i Pláka, en lille landsby på Kreta. Dertil

kommer Alexis fra London for at finde ud af, hvad der egentlig skete
med hendes mor og hendes familie, en historie, som moderen

gennem hele Alexis’ opvækst har været tavs om.
Ved afrejsen giver moderen hende et brev, som hun beder hende tage
med til en gammel veninde, og hun lover Alexis, at veninden vil

fortælle hende det, hun vil vide. Da Alexis ankommer til landsbyen,
opdager hun, at øen Spinalonga, hvor der i mange år fandtes en stor
koloni, et helt samfund, for spedalske, ligger lige ved den landsby,
som hendes mors familie kom fra. Og så, gennem samtaler med

moderens barndomsveninde, rulles den store og tragiske historie op,
hvor både sygdommen, menneskenes ustadige og trofaste hjerter,
slægts- og klassebevidsthed, kampen for at overleve både fysisk og
mentalt, væves ind i historien om Alexis´ familie – en familie, som

var hjemsøgt af tragedier, krige og lidenskab samt deres nære
tilknytning til spedalskhedskolonien Spinalonga.

Romanen beretter om denne landsby og ø gennem en periode på ca.
70 år. Det er en bevægende fortælling, som først og fremmest har sin
styrke i den troværdige skildring af sygdommen og forholdet mellem
de smittede og friske, om de rene og urene af hjertet, og om hvordan

sygdommen skiller forældre og børn og ægtepar, hvordan den
fremkalder de forfærdeligste lidelser fysisk og mentalt, og ikke

mindst hvordan uvidenhed og myter om denne sygdom til stadighed
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