
Forladt af Albertine
Hent bøger PDF

Marcel Proust

Forladt af Albertine Marcel Proust Hent PDF Marcel Prousts udødelige mesterværk På sporet efter den tabte
tid er en fascinerende vandring i erindringens labyrinter. Værket er på en gang historien om en vordende
kunstner og en storstilet samfundsskildring, der tegner et portræt af det franske borgerskab og aristokrati i

tiden omkring århundredeskiftet.

Sjette del af På sporet efter den tabte tid, Forladt af Albertine, rummer den dramatiske fortsættelse af
kærlighedsforholdet mellem fortælleren og Albertine. Det lykkes omsider Albertine at gøre sig fri af

fangeskabet hos fortælleren, som rammes af hjertesorg og med alle kneb forsøger at få hende tilbage. Efter
langvarige men forgæves anstrengelser får han en dag et telegram, der meddeler, at hun under en ridetur er
blevet kastet af sin hest og dræbt. Langsomt synker Albertine bort i glemslen, og fortælleren begynder at

opdage sit kald som digter.
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