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Det brogede slør W. Somerset Maugham Hent PDF Da den udstationerede engelske læge dr. Walter Fane
opdager at hans hustru er ham utro udtænker han i sin forbitrelse en ganske særlig straf. Hustruen Kitty

tvinges til at ledsage ham i hans arbejde i en landsby i det indre af Kina, hvor koleraen hærger.
Det brogede slør er William Somerset Maughams klassiker fra 1925 om moral, ære og straf. Den skildrer

mennesket i sit paniske forsøg på at realisere sig selv og samtidig skabe en mening med livet.
Hans unikke forståelse for at opbygge spænding har – udover at afføde utallige filmatiseringer – resulteret i

en enorm popularitet og en bred læserskare.
Det Brogede Slør er filmatiseret tre gange, blandt andet i 1934 med Greta Garbo og Herbert Marshall i

rollerne som lægen og den utro hustru.

William Somerset Maugham (1874-1965), engelsk forfatter og dramatiker, der står bag spændingsromaner
som Livets Lænker fra 1915, samt den tre gange filmatiserede novelle Regn/Livets Luner fra 1921. Hans
erfaringer som hemmelig agent for den britiske efterretningstjeneste – Secret Service – har haft afgørende

indflydelse på hans forfatterskab, og han har rejst verden tynd på forskellige missioner og opgaver.
Hans romaner er en bred vifte af skildringer fra hele verden, beskrevet i det klare, nøgterne sprog, der er
karakteristisk for hans stil. Maugham står for sig selv som forfatter idet han formår at forene hæsblæsende
spænding med en underliggende ironisk skepsis overfor omverdenen og de mennesker, der bebor den.

 

Da den udstationerede engelske læge dr. Walter Fane opdager at hans
hustru er ham utro udtænker han i sin forbitrelse en ganske særlig
straf. Hustruen Kitty tvinges til at ledsage ham i hans arbejde i en

landsby i det indre af Kina, hvor koleraen hærger.
Det brogede slør er William Somerset Maughams klassiker fra 1925
om moral, ære og straf. Den skildrer mennesket i sit paniske forsøg
på at realisere sig selv og samtidig skabe en mening med livet.
Hans unikke forståelse for at opbygge spænding har – udover at

afføde utallige filmatiseringer – resulteret i en enorm popularitet og
en bred læserskare.

Det Brogede Slør er filmatiseret tre gange, blandt andet i 1934 med
Greta Garbo og Herbert Marshall i rollerne som lægen og den utro

hustru.

William Somerset Maugham (1874-1965), engelsk forfatter og
dramatiker, der står bag spændingsromaner som Livets Lænker fra

1915, samt den tre gange filmatiserede novelle Regn/Livets Luner fra
1921. Hans erfaringer som hemmelig agent for den britiske
efterretningstjeneste – Secret Service – har haft afgørende

indflydelse på hans forfatterskab, og han har rejst verden tynd på
forskellige missioner og opgaver.

Hans romaner er en bred vifte af skildringer fra hele verden,
beskrevet i det klare, nøgterne sprog, der er karakteristisk for hans
stil. Maugham står for sig selv som forfatter idet han formår at

forene hæsblæsende spænding med en underliggende ironisk skepsis



overfor omverdenen og de mennesker, der bebor den.
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