
Fluernes herre
Hent bøger PDF

William Golding

Fluernes herre William Golding Hent PDF Forlaget skriver: Efter en flyulykke strander en flok engelske
skoledrenge på en øde koralø. Her forsøger de at skabe et civiliseret demokratisk samfund, hvilket dog

mislykkes, da primitive drifter og magtkampe bryder gennem den civiliserede fernis og barbariet tager over
og afslører menneskets iboende ondskab. William Golding modtog Nobelprisen i 1983, og Fluernes herre er

solgt i millioner af eksemplarer verden over og foreligger i utallige oversættelser.

»Den sætter kræfter op mod hinanden, det formende og det opløsende, ånd og kaos, håbets afmagt og hadets
styrke - alt afspejlet i et bundt drengesind, der kun ejer den nøgne eksistens. Bogen er dybt original.«

- Niels Barfoed

»Det er en rå og stærk fabel, besnærende enkel, uhyre allegorisk og dertil gedigent spændende. Det er en
robinsonade ... Det er en roman som er skrevet med arketypers styrke, intet mindre.«

- Bo Green Jensen, Weekendavisen
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