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Hvem ringer klokkerne for Ernest Hemingway Hent PDF Hvem ringer klokkerne for hører til Hemingways
mest berømte og læste romaner. Den foregår over 3-4 døgn under Den Spanske Borgerkrig, hvor en

amerikansk spængningsekspert i samarbejde med en lokal partisangruppe har til opgave at sprænge en bro i
luften. Sideløbende med den realistiske og nøgterne skildring af krigens gru og meningsløshed er indflettet en

intens, følelsesfuld kærlighedshistorie. Romanen udtrykker det gennemgående tema i Hemingways
forfatterskab: Der eksisterer ingen højere mening, man kan kun forsøge at udnytte sine evner bedst muligt og

leve intenst i nuet, og den største, den sandeste og mest værdifulde oplevelse er kærligheden.

"Læseren føler sig som altid, når Hemingway er på højden, rent fysisk nærværende, lugter lugtene, mærker
trykket over sindene, spændingen og fortættetheden ... Hemingways saglige, direkte, præcise stil ætser igen
billederne på en gang dybt og klart ind i bevidstheden. Denne stil anskueliggør som en ingeniørtegning og

beånder som en digters tale." – Hakon Stangerup, Nationaltidende

"Hvor erotikken er i forgrunden røber forfatteren, at her er vi ved den eneste tro, han har. Livets sandheder
kan ikke udgrundes. Forstanden vildleder os kun. Men følelsen, denne ene følelse, disse få øjeblikke giver os
al den opklaring, vi kan få over en verden af meningsløshed og død ..." – Jacob Paludan, Aarhus Stiftstidende
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