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Solen går sin gang Ernest Hemingway Hent PDF Forlaget skriver: Solen går sin gang, som var Hemingways
første roman, beskriver en gruppe unge rodløse og desillusionerede amerikanske kunstneres hektiske,

udsvævende liv i efterkrigstidens Paris og Spanien i 1920'erne. Krigen har berøvet dem troen på en højere
mening. Kun en intens leven i nuet kan for en stund fortrænge meningsløsheden og den manglende tro på

fremtiden.

»Solen går sin gang demonstrerer allerede en hel række af Hemingways kunstneriske virkemidler. Den
knappe stil, den sigende tavshed, ærligheden, den omskabte følsomhed, den intense deskriptive evne. Der er
scener i bogen fra Spanien og fra tyrefægtningerne, som er helt blændende prosa, sider af en egen hård, blank
glansfuldhed, der næsten indkapsler dem i en slags mytisk poesi - så fortættet er stemningen bag de sikre

konstateringer.«
- Hakon Stangerup, Nationaltidende

»En af Hemingways mest bevægende romaner.«
- Bo Green Jensen, Weekendavisen
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