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Hans hvide mennesker Nadine Gordimer Hent PDF "Hans hvide mennesker" fra 1981 er Nadine Gordimers
bud på, hvordan konflikten med apartheidstyret kunne ende. Handlingen foregår i en nær fremtid, hvor de
sorte har styrtet styret med vold. En familie af liberale hvide bliver nu fortrængt fra deres hjemegn og bydes

ind i en sort landsby af deres tidligere tjener July. Familien har altid følt, at de behandlede July med
værdighed, men da rollerne nu er byttet, og de er afhængige af hans hjælp, ser de deres gamle liv i et helt nyt

lys.

Den sydafrikanske forfatter Nadine Gordimer (1923-2014) debuterede i 1938 med en novelle, der blev
udgivet i Johannesburg Magazine. Sidenhen udgav hun en lang række romaner, hvoraf mange handlede om
social og politisk uretfærdighed i Sydafrika under apartheidstyret. Nadine Gordimer var kendt for sin aktive

deltagelse i bekæmpelsen af apartheid og vandt i 1991 Nobelprisen i litteratur.
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