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Den tynde røde linie James Jones Hent PDF Forlaget skriver: "Den tynde røde linje" fortæller den usminkede
sandhed om den mest rå og brutale krig nogensinde, hvor mænds laveste instinkter blandes med de ædleste

følelser. Endnu engang tager James Jones os med til fronten på Guadalcanal i Stillehavet under 2.
verdenskrig, som også dannede baggrund for hans romaner "Herfra til evigheden" og "Feber", og hvor han

selv gjorde tjeneste under krigen.

James Jones har tegnet en lang række portrætter af kompagniets soldater, men billedet af kompagnichefen,
kaptajn Stein, står allerstærkest. Han bliver stillet over for at skulle sende sine folk ud i angreb på de japanske
stillinger, vel vidende at det betyder døden. Han er et gennemsnitsmenneske, der først knuges af frygt, men

efterhånden vokser med ansvaret.

James Jones (1921-1977) var en amerikansk forfatter, der er mest kendt for sine romaner om 2. verdenskrig og
efterkrigstiden. James Jones var selv soldat i infanteridivisionen under 2. verdenskrig og blev såret i slaget

om Guadalcanal. En af hans mest berømte romaner "Den tynde røde linie" er inspireret af hans egne
oplevelser ved dette slag. James Jones’ roman "Herfra til evigheden" vandt National Book Award i 1952.

"Utvivlsomt et mesterværk."
- Chicago Daily News

"Blandt det allerbedste, der er skrevet om 2. verdenskrig."
- Pittsburgh Press

"Noget nær et mirakel af en krigsroman."
- The Atlantic Monthly

 

Forlaget skriver: "Den tynde røde linje" fortæller den usminkede
sandhed om den mest rå og brutale krig nogensinde, hvor mænds
laveste instinkter blandes med de ædleste følelser. Endnu engang
tager James Jones os med til fronten på Guadalcanal i Stillehavet

under 2. verdenskrig, som også dannede baggrund for hans romaner
"Herfra til evigheden" og "Feber", og hvor han selv gjorde tjeneste

under krigen.

James Jones har tegnet en lang række portrætter af kompagniets
soldater, men billedet af kompagnichefen, kaptajn Stein, står

allerstærkest. Han bliver stillet over for at skulle sende sine folk ud i
angreb på de japanske stillinger, vel vidende at det betyder døden.
Han er et gennemsnitsmenneske, der først knuges af frygt, men

efterhånden vokser med ansvaret.

James Jones (1921-1977) var en amerikansk forfatter, der er mest
kendt for sine romaner om 2. verdenskrig og efterkrigstiden. James
Jones var selv soldat i infanteridivisionen under 2. verdenskrig og

blev såret i slaget om Guadalcanal. En af hans mest berømte romaner
"Den tynde røde linie" er inspireret af hans egne oplevelser ved dette
slag. James Jones’ roman "Herfra til evigheden" vandt National



Book Award i 1952.

"Utvivlsomt et mesterværk."
- Chicago Daily News

"Blandt det allerbedste, der er skrevet om 2. verdenskrig."
- Pittsburgh Press

"Noget nær et mirakel af en krigsroman."
- The Atlantic Monthly

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den tynde røde linie&s=dkbooks

