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Mellem akterne Virginia Woolf Hent PDF En junidag i 1939 samles en gruppe mennesker på det engelske
god Pointz Hall for at se det årlige landsbyfestspil. Men under den idylliske og traditionsbundne begivenhed

lurer bevidstheden om den forestående verdenskrig.

I stykket viser landsbyboerne scener fra Englands historie og placerer dermed bogens personer midt imellem
en fortid, der kun findes som en middelmådig illusion, og en fremtid, der tegner sig uendeligt mørk.

Sørgmodigt, humoristisk og med en kolossal sproglig energi skildrer Woolf sin personer og deres
bevidsthedsstrømme på denne flygtige sommerdag – deres store og små problemer og den ofte fortvivlende

banalitet, der kendetegner dem.

Mellem akterne blev Virginia Woolfs sidste bog, afsluttet kort før hendes selvmord i 1941. Romanen
foreligger her for første gang på dansk.

Anmelderne om Mellem akterne:

“…så stor lyrisk nerve, så stor og melankolsk, men også humoristisk og forløsende menneskelig indsigt, at
man gribes om det, der vist ikke findes bedre ord for end hjerterødderne.”

- Berlingske Tidende

“Mellem akterne er litteratur i særklasse …”
- Fyens Stiftstidende

“En storladen og perspektivrig roman …”
- Nordjyske Stiftstidende

“raffineret og ernergisk”
- Jyllands-Posten

“Woolfs sidste roman (…) i en – fantastisk – dansk oversættelse …”
- Politiken
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