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Den afrikanske farm Karen Blixen Hent PDF Karen Blixens erindringsværk fra 1937 fylder 70 år og
Gyldendal udgiver på dagen en nyindlæsning af klassikeren, som samtidig bliver startskuddet til en serie af

lydbogsklassikere. Et flot design og kendte stemmer giver liv til de udødelig titler.

'Den afrikanske farm' er Karen Blixens verdenskendte klassiker om livet på kaffefarmen i Kenya, hvor hun
opholdt sig fra 1914 til 1931. Her oplevede den 29-årige Blixen mødet med den afrikanske hverdag ude på

farmen, langt fra Nairobis internationale overklasseliv.

Blixen har skrevet en besættende og klog fortælling om en kvindes stærke følelser for det afrikanske
kontinent og for hendes livs kærlighed, den eventyrlystne Denys Finch Hatton.

Indlæst af skuespiller Lily Weiding, der siden 1942 har medvirket i utallige teaterforestillinger, hvor hun
blandt andet har overbevist med sin store beherskelse af stemmen. Lily Weiding har også medvirket i flere

film, senest som fru Juhl i De grønne slagtere.

Varighed: 14 timer og 47 minutter

 

Karen Blixens erindringsværk fra 1937 fylder 70 år og Gyldendal
udgiver på dagen en nyindlæsning af klassikeren, som samtidig

bliver startskuddet til en serie af lydbogsklassikere. Et flot design og
kendte stemmer giver liv til de udødelig titler.

'Den afrikanske farm' er Karen Blixens verdenskendte klassiker om
livet på kaffefarmen i Kenya, hvor hun opholdt sig fra 1914 til 1931.

Her oplevede den 29-årige Blixen mødet med den afrikanske
hverdag ude på farmen, langt fra Nairobis internationale

overklasseliv.

Blixen har skrevet en besættende og klog fortælling om en kvindes
stærke følelser for det afrikanske kontinent og for hendes livs

kærlighed, den eventyrlystne Denys Finch Hatton.

Indlæst af skuespiller Lily Weiding, der siden 1942 har medvirket i
utallige teaterforestillinger, hvor hun blandt andet har overbevist med
sin store beherskelse af stemmen. Lily Weiding har også medvirket i

flere film, senest som fru Juhl i De grønne slagtere.

Varighed: 14 timer og 47 minutter



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den afrikanske farm&s=dkbooks

