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Flush Virginia Woolf Hent PDF "Ak, også den mest detaljerede beskrivelse af Flush som hvalp og ung hund
får vi kun ved at stole på poesien. Han var af den særlige nuance af mørkebrunt, der i solskinnet "glimter
gyldent". Hans øjne var "så brune og yndigt milde". Ørene var "kvastede", de "slanke fødder" var "hyllet i

frynser", og halen var tyk." Denne beskrivelse giver forfatterinden os af hunden Flush, som er denne biografis
hovedperson. Rollen må dog uvægerligt deles med hundens herskerinde, den prominente engelske poet

Elisabeth Barrett Browning. 'Flush' er en skønlitterær biografi, hvor Woolf mixer genrerne, opløser grænsen
mellem virkelighed og fiktion og giver læseren en blændende indsigt i 1800-tallets verden set fra en
cockerspaniels brune øjne. Virginia Woolf (25. januar 1882 – 28. marts 1941) var engelsk forfatter og

feminist. Hun spillede en afgørende rolle i det londonske forfattermiljø og er kendt for at have været forud for
sin tid – både hvad angår indhold og skrivestil. Hun er blevet anerkendt som en af det 20. århundredes

vigtigste forfattere og den vigtigste kvindelige forfatter. Hendes største romaner er 'Mrs. Dalloway' (1925),
'Til fyret' (1927) og 'Bølgerne' (1931). Virginia Woolf døde efter at have begået selvmord.

 

"Ak, også den mest detaljerede beskrivelse af Flush som hvalp og
ung hund får vi kun ved at stole på poesien. Han var af den særlige
nuance af mørkebrunt, der i solskinnet "glimter gyldent". Hans øjne
var "så brune og yndigt milde". Ørene var "kvastede", de "slanke
fødder" var "hyllet i frynser", og halen var tyk." Denne beskrivelse
giver forfatterinden os af hunden Flush, som er denne biografis
hovedperson. Rollen må dog uvægerligt deles med hundens
herskerinde, den prominente engelske poet Elisabeth Barrett

Browning. 'Flush' er en skønlitterær biografi, hvor Woolf mixer
genrerne, opløser grænsen mellem virkelighed og fiktion og giver
læseren en blændende indsigt i 1800-tallets verden set fra en

cockerspaniels brune øjne. Virginia Woolf (25. januar 1882 – 28.
marts 1941) var engelsk forfatter og feminist. Hun spillede en

afgørende rolle i det londonske forfattermiljø og er kendt for at have
været forud for sin tid – både hvad angår indhold og skrivestil. Hun



er blevet anerkendt som en af det 20. århundredes vigtigste forfattere
og den vigtigste kvindelige forfatter. Hendes største romaner er 'Mrs.
Dalloway' (1925), 'Til fyret' (1927) og 'Bølgerne' (1931). Virginia

Woolf døde efter at have begået selvmord.
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