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Besættelse A.S. Byatt Hent PDF Roland har et dårligt betalt job som videnskabelig assistent for udgiveren af
den ‘definitive udgave af Randolph Henry Ash’s samlede digte’. Man mener at have kortlagt Ash’ liv ned til
mindste detalje, da Roland blandt en masse gamle noter støder på et brev af foruroligende karakter. Noget
tyder på, at Ash har kendt en kvinde, som man ikke tidligere har sat i forbindelse med ham, Christabel

LaMotte. Hun var også digter, og er, efter mange år i glemsel, blevet genopdaget og dyrkes intensivt af den
feministiske litteraturkritik. Den kvindelige litteraturhistoriker Maud Bailey er ekspert i hendes liv og

digtning, og sammen begynder hun og Roland at grave i LaMottes og Ash’s forhold. I Maud og Rolands
engagerede efterforskning genopstår de døde, samtidig med at noget fortrængt og dødt i dem selv vågner op
til nyt liv. „Et litterært pragtstykke, der tillader sin læser at synke vederkvægende ned i en tidslomme, for

siden fortumlet, forelsket og forvirret at dukke op igen. Klogere på litteraturen – og på livet.“ – Henrik Wivel
i Berlingske Tidende „Den er intelligent og den er dejlig, utrolig spændende – og varm, brandvarm. Det er en
besættelse at læse den. Den er værd at besidde.“ – Poul Borum i Ekstra Bladet A. S. BYATT er englænder,
litteraturforsker, og vandt i 1990 den anerkendte Booker-pris for Besættelse. Herudover er der udkommet
følgende titler på dansk: Matisse historierne, Engle & Insekter, Djinnen i nattergalens øje og Jomfruen i

haven.

 

Roland har et dårligt betalt job som videnskabelig assistent for
udgiveren af den ‘definitive udgave af Randolph Henry Ash’s

samlede digte’. Man mener at have kortlagt Ash’ liv ned til mindste
detalje, da Roland blandt en masse gamle noter støder på et brev af
foruroligende karakter. Noget tyder på, at Ash har kendt en kvinde,
som man ikke tidligere har sat i forbindelse med ham, Christabel

LaMotte. Hun var også digter, og er, efter mange år i glemsel, blevet
genopdaget og dyrkes intensivt af den feministiske litteraturkritik.
Den kvindelige litteraturhistoriker Maud Bailey er ekspert i hendes
liv og digtning, og sammen begynder hun og Roland at grave i
LaMottes og Ash’s forhold. I Maud og Rolands engagerede

efterforskning genopstår de døde, samtidig med at noget fortrængt og



dødt i dem selv vågner op til nyt liv. „Et litterært pragtstykke, der
tillader sin læser at synke vederkvægende ned i en tidslomme, for
siden fortumlet, forelsket og forvirret at dukke op igen. Klogere på
litteraturen – og på livet.“ – Henrik Wivel i Berlingske Tidende „Den

er intelligent og den er dejlig, utrolig spændende – og varm,
brandvarm. Det er en besættelse at læse den. Den er værd at

besidde.“ – Poul Borum i Ekstra Bladet A. S. BYATT er englænder,
litteraturforsker, og vandt i 1990 den anerkendte Booker-pris for
Besættelse. Herudover er der udkommet følgende titler på dansk:
Matisse historierne, Engle & Insekter, Djinnen i nattergalens øje og

Jomfruen i haven.
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