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Jacobs værelse Virginia Woolf Hent PDF Ethvert menneske er en gåde. Det nytter ikke at ville tegne et
fuldstændigt billede. Man må følge antydninger – ikke præcis det, der bliver sagt, heller ikke helt det, der

bliver gjort.

Sådan siger fortælleren i Jacobs værelse. Og sådan forsøger romanen at indfange mennesket Jacob Flanders.
Vi følger ham i glimt – fra barndommen i Scarborough, universitetsårene i Cambridge, bohemelivet i London

og den store dannelsesrejse til Grækenland – indtil han forsvinder af syne i Første Verdenskrig.

Fra den lille drengs fund af en krabbe på en strand til den unge mands fund – måske – af kærligheden i
Grækenland, møder vi Jacob i alle de mangeartede situationer, som former et menneske, og som til sammen

udgør livet.

Jacobs værelse er Virginia Woolfs første rigtigt eksperimenterende roman og markerer indgangen til hendes
banebrydende forfatterskab. Den foreligger her for første gang på dansk.
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