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Faldgruben \u00c9mile Zola Hent PDF Gervaise Macquart har ikke mange krav til et lykkeligt liv: at have et

arbejde, kunne tjene det daglige brød, have et lille værelse og et beskedent bohave for sig selv, kunne
opdrage sine børn, ikke at få prygl og at dø i sin egen seng. Da hendes mand, Auguste Lantier, forlader hende
og deres to børn efter at have sendt hende til lånekontoret med de sidste pjalter, ser det håbløst ud, men hun
klarer sig, og slår sig sammen med blikkenslageren Coupeau, der har fast arbejde, ikke drikker, og ikke er
voldelig. Sammen får de sparet så meget sammen, at Gervaise kan åbne et strygeri med flere medarbejdere.

En dag falder Coupeau imidlertid ned fra det tag, hvor han er ved at lægge zinkplader, og under
rekonvalescensen får han smag for lediggang og værtshusbesøg, og det er starten på en stadigt accelererende
spiral mod den yderste ruin og fornedrelse for parret. Gervaise får med Coupeau datteren Anna, kaldet Nana,
der er hovedperson i den vel mest kendte roman af samme navn i Rougon-Macquart-cyklussen. Man får i
Faldgruben i glimt billeder fra Nanas opvækst og starten på hendes karriere som luksusskøge. Bind 13 i

serien Les Rougon-Macquart

 

Gervaise Macquart har ikke mange krav til et lykkeligt liv: at have et
arbejde, kunne tjene det daglige brød, have et lille værelse og et
beskedent bohave for sig selv, kunne opdrage sine børn, ikke at få
prygl og at dø i sin egen seng. Da hendes mand, Auguste Lantier,

forlader hende og deres to børn efter at have sendt hende til
lånekontoret med de sidste pjalter, ser det håbløst ud, men hun klarer
sig, og slår sig sammen med blikkenslageren Coupeau, der har fast
arbejde, ikke drikker, og ikke er voldelig. Sammen får de sparet så

meget sammen, at Gervaise kan åbne et strygeri med flere
medarbejdere. En dag falder Coupeau imidlertid ned fra det tag, hvor
han er ved at lægge zinkplader, og under rekonvalescensen får han
smag for lediggang og værtshusbesøg, og det er starten på en stadigt



accelererende spiral mod den yderste ruin og fornedrelse for parret.
Gervaise får med Coupeau datteren Anna, kaldet Nana, der er

hovedperson i den vel mest kendte roman af samme navn i Rougon-
Macquart-cyklussen. Man får i Faldgruben i glimt billeder fra Nanas
opvækst og starten på hendes karriere som luksusskøge. Bind 13 i

serien Les Rougon-Macquart

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Faldgruben&s=dkbooks

