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Der er ingen ende på Paris. Den reviderede udgave Ernest Hemingway Hent PDF "Der er ingen ende på Paris"
er et enestående portræt af det sprudlende Paris i årene efter første verdenskrig og den unge Hemingways
løsslupne kreativitet og ukuelige entusiasme. Det er også historien om de lykkelige år med Hemingways

første kone, Hadley, og deres venskab med kunstnere som F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound og Gertrude Stein.
"Der er ingen ende på Paris" blev udgivet posthumt i 1964 og er en af Hemingways mest elskede klassikere.

Siden Hemingways personlige papirer blev tilgængelige for offentligheden i 1979, har litterater dog
undersøgt og diskuteret de omfattende forandringer, bogens redaktører foretog inden udgivelsen. Her

foreligger langt om længe den reviderede udgave, der tager højde for Hemingways oprindelige manuskript.
Denne udgave, der også er nyoversat, indeholder endvidere forfatterens udkast til flere kapitler, som aldrig

tidligere har været udgivet, samt skitser til forskellige indledninger og afslutninger. Ernest Hemingway, 1899-
1961, en af det 20. århundredes vigtigste og mest indflydelsesrige USA-forfattere. Har ry som stoisk, macho

og eventyrer. Fortællestilen er sproglig skrabet med få adjektiver - antydningens teknik - som tjente til
inspiration for andre forfatetre. Han led af depressioner og begik selvmord i 1961. Nobelpris 1954.
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Hadley, og deres venskab med kunstnere som F. Scott Fitzgerald,
Ezra Pound og Gertrude Stein. "Der er ingen ende på Paris" blev
udgivet posthumt i 1964 og er en af Hemingways mest elskede

klassikere. Siden Hemingways personlige papirer blev tilgængelige
for offentligheden i 1979, har litterater dog undersøgt og diskuteret
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udgivelsen. Her foreligger langt om længe den reviderede udgave,
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indflydelsesrige USA-forfattere. Har ry som stoisk, macho og
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