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Farlig sommer Ernest Hemingway Hent PDF Antonio Ordóñez og Luis Miguel Dominguín er to af de helt
store spanske tyrefægtere i 1950‘erne. I "Farlig sommer" kortlægges rivaliseringen mellem dem i sommeren
1959. Det er fortællingen om opkomlingen Ordóñez, der er såret efter at være blevet stanget, men som bliver
ved med at kæmpe, og om den erfarne Dominguín, hvis stolthed og selvtillid drager ham ind i kampen mod

den unge Ordóñez.

Ernest Hemingway (1899–1961) var meget optaget af tyrefægtning og har i tidlige værker som "Solen går sin
gang" (1926) skrevet fiktion over den dramatiske sportsgren. I "Farlig sommer" er fiktion skiftet ud med

reportage.

Ernest Hemingway (1899-1961) en af det 20. århundredes vigtigste og mest indflydelsesrige USA-forfattere.
Har ry som stoisk, macho og eventyrer. Fortællestilen er sproglig skrabet med få adjektiver - antydningens
teknik - som tjente til inspiration for andre forfatetre. Han led af depressioner og begik selvmord i 1961.

Nobelpris 1954.

 

Antonio Ordóñez og Luis Miguel Dominguín er to af de helt store
spanske tyrefægtere i 1950‘erne. I "Farlig sommer" kortlægges

rivaliseringen mellem dem i sommeren 1959. Det er fortællingen om
opkomlingen Ordóñez, der er såret efter at være blevet stanget, men
som bliver ved med at kæmpe, og om den erfarne Dominguín, hvis

stolthed og selvtillid drager ham ind i kampen mod den unge
Ordóñez.

Ernest Hemingway (1899–1961) var meget optaget af tyrefægtning
og har i tidlige værker som "Solen går sin gang" (1926) skrevet

fiktion over den dramatiske sportsgren. I "Farlig sommer" er fiktion
skiftet ud med reportage.

Ernest Hemingway (1899-1961) en af det 20. århundredes vigtigste
og mest indflydelsesrige USA-forfattere. Har ry som stoisk, macho
og eventyrer. Fortællestilen er sproglig skrabet med få adjektiver -
antydningens teknik - som tjente til inspiration for andre forfatetre.
Han led af depressioner og begik selvmord i 1961. Nobelpris 1954.
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