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Altid hjem Ursula K. Le Guin Hent PDF "Fortællende Sten er mit sidstenavn. Det er kommet til mig efter mit
eget valg, fordi jeg har en historie at fortælle, om hvor jeg gik, da jeg var ung. Men nu går jeg ingen steder,
som en sten ligger jeg på dette sted, i denne jord, i denne Dal. Jeg er kommet til det sted, jeg gik mod."

"Altid hjem" er en utopisk roman om keshfolket, der i en fjern fremtid bor i det nordlige Californien, hvor de
lever i økologisk harmoni med respekt og forståelse for hinanden. Ursula K. Le Guin fortæller om deres

skikke, kultur, madopskrifter, ceremonier og hverdagsliv, og skildringen af keshfolkets kontrast til nutidens
kultur af krig, forgiftning, fråseri og udplyndring gør lige præcis det, som en utopisk roman skal gøre – den

får os til at stille spørgsmål ved vores eget samfund og vores egen kultur.

Den amerikanske forfatter Ursula Kroeber Le Guin (f. 1929) har skrevet et væld af romaner, noveller og
børnebøger, som ofte indeholder elementer af science fiction og fantasy. Der er dog en særlig dybde i Ursula
K. le Guins værker, der ofte viser mødet mellem mennesket og Det Andet eller Det Fremmede. Hendes bøger

beskæftiger sig med emner som seksualitet, religion, politik, miljø og etnografi.

 

"Fortællende Sten er mit sidstenavn. Det er kommet til mig efter mit
eget valg, fordi jeg har en historie at fortælle, om hvor jeg gik, da jeg
var ung. Men nu går jeg ingen steder, som en sten ligger jeg på dette
sted, i denne jord, i denne Dal. Jeg er kommet til det sted, jeg gik

mod."

"Altid hjem" er en utopisk roman om keshfolket, der i en fjern
fremtid bor i det nordlige Californien, hvor de lever i økologisk

harmoni med respekt og forståelse for hinanden. Ursula K. Le Guin
fortæller om deres skikke, kultur, madopskrifter, ceremonier og

hverdagsliv, og skildringen af keshfolkets kontrast til nutidens kultur
af krig, forgiftning, fråseri og udplyndring gør lige præcis det, som
en utopisk roman skal gøre – den får os til at stille spørgsmål ved

vores eget samfund og vores egen kultur.

Den amerikanske forfatter Ursula Kroeber Le Guin (f. 1929) har
skrevet et væld af romaner, noveller og børnebøger, som ofte

indeholder elementer af science fiction og fantasy. Der er dog en
særlig dybde i Ursula K. le Guins værker, der ofte viser mødet

mellem mennesket og Det Andet eller Det Fremmede. Hendes bøger
beskæftiger sig med emner som seksualitet, religion, politik, miljø og

etnografi.
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