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Den orörda platsen - en samlingsvolym med noveller av Ernest Hemingway.
Översättning och efterord av Christian Ekvall. Boken har fått sin titel efter den inledande långnovellen som
aldrig publicerats på svenska tidigare - "The Last Good Country" - berättelsen om hur den unge Hemingways
alter ego Nick Adams tjuvjagat en hjort och ertappats så att han måste fly rätt ut i ingenmansland, långt ut i
den orörda djupaste skogen dit inte ens uppsyningsmännen lyckas ta sig. Samtliga noveller i denna volym har
Nick Adams som huvudperson. Först som helt ung i Michigan, med jakt och fiske och med kärleken till
indianskan Prudence som en genomgående spröd musikslinga, senare i Italien under första världskriget
(Hemingway tog värvning som ambulansförare och råkade ut för intensiv granateld som var nära att utplåna
honom) och även som medelålders man som återvänder till sin ungdoms mäktiga natur i Michigan. En riktig
pärla är novellen "Hämnarna" som filmatiserats flera gånger, bland annat av Tarkovskij. Boxaren som
mördarna kommit för att likvidera har på filmduken spelats av så olika personer som Burt Lancaster, John
Cassavetes och vår svenske världsmästare Ingemar Johansson. En annan pärla är novellen "Proffsboxaren" där
Nick Adams efter att ha blivit avkastad från ett tåg på sin vandring genom vildmarken tillbaka till

civilisationen möter en före detta boxare som är lika galet originell som han är vådligt farlig. Nick Adams Hemingways flitigast återkommande huvudperson - introducerades redan 1923 i novellen "Hemma i
Michigan" som ingick i författarens tunna debutalster utgivet på franskt förlag och skulle sedan figurera i alla
Hemingways ordinarie novellsamlingar publicerade åren 1925 till 1933 och så småningom även i ett antal
postumt publicerade berättelser. Volymen som nu utkommer på Bakhåll innehåller följande noggrant utvalda
noveller med Nick Adams som huvudperson: "Den orörda platsen", "Tio indianer", "Världens ljus",
"Proffsboxaren", "Hämnarna", "Sådan du aldrig blir", "I ett annat land", "Den stora dubbelhjärtade floden I &
II" och "Tredagarsstormen". Allt i nyöversättning av Christian Ekvall som också skrivit efterordett. Ernest
Hemingways novellsamling Den orörda platsen. Översättning och efterord av Christian Ekvall. ISBN
978-91-7742-476-5. Högkvalitetspapper, sydda ark, hårda pärmar med tygrygg (=klotband). 192 sidor.
Tack för att du besökte Hemsidan. I mer vidsträckt mening är torv en jordart – torvmossejordart – som
huvudsakligen består av växtrester som på grund av hämmat eller hindrat lufttillträde. Jag gillar att vara ute
hela dagar. Vecka 8 den 18 - 25 februari.
Varsågod att klicka dig vidare och se mer av oss. Vi har 6 km transfer från vårt hotell och. Tjänstemännens
Egnahemsföreningen är en intresseförening för de boende i Storängen och förvaltare och ägare av Samskolan,
Ängen och Parken inkluderat. De kommande matcherna i La Liga Santander äger rum in Camp Nou 10
september, 20. Mycket skiftande natur fick vi uppleva på våra.
Här kommer vi att befinna oss. Informationen inkluderar detaljerade beskrivningar om. Mycket skiftande
natur fick vi uppleva på våra.
Resor Skapad av desiressön, januari 28, 2018 18:07. Längs hela Islands sydvästra kust lever många olika
arter av delfiner och. I år var det boende i. Kontakta oss för mer information om våra resor och kurser.
Sportlov i värmländska Långberget. De kommande matcherna i La Liga Santander äger rum in Camp Nou 10
september, 20. Starta dagen med att äta en stärkande frukost på hotellet innan en utflykt till den Gyllene
Cirkeln.

