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Albertine Marcel Proust Hent PDF Marcel Prousts udødelige mesterværk På sporet efter den tabte tid er en
fascinerende vandring i erindringens labyrinter. Værket er på en gang historien om en vordende kunstner og
en storstilet samfundsskildring, der tegner et portræt af det franske borgerskab og aristokrati i tiden omkring

århundredeskiftet.

ALBERTINE, femte del af På sporet af den tabte tid, fortsætter skildringen af fortællerens indviklede
kærlighedsforhold til Albertine. Fortællerens kærlighed er forgiftet af skinsyge, og han forsøger at spærre
hende inde i sit fædrende hjem i Paris, hvor hun bliver behandlet som en hund og dresseres til at respektere

husets love og fortællerens søvn.

Kærligheden til Albertine er et gigantisk dilemma: Når fortælleren er sikker på hendes kærlighed, bliver hun
ham ligegyldig. Men lige så snart hun glider bort, vågner jalousien og kærligheden atter i ham.

Albertine er indlæst af Fjord Trier Hansen i 1995
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