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Faldgruben Émile Zola Hent PDF Forlaget skriver: Da Gervaise Macquarts mand, Auguste Lantier, forlader
hende og deres to børn, ser det håbløst ud, men Gervaise slår sig sammen med blikkenslageren Coupeau, og

sammen får de sparet så meget sammen, at Gervaise kan åbne et strygeri.

En dag falder Coupeau imidlertid ned fra et tag, og under rekreationen får han smag for lediggang og
værtshusbesøg.

Gervaise får sammen med Coupeau datteren Anna, kaldet Nana, der er hovedperson i den nok mest kendte
roman af samme navn i Rougon-Macquart-serien. I Faldgruben gives der i glimt billeder fra hendes opvækst

og starten på hendes karriere som luksusskøge.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Émile Zola (1840–1902) var en indflydelsesrig fransk forfatter. Han debuterede i 1864 med novellesamlingen
Contes à Ninon (da. Fortællinger til Ninon). Zola fik sit gennembrud i 1867 med romanen Thèrése Raquin

(da. 1901), som er filmatiseret flere gange, men hans hovedværk er Les Rougon-Macquart, som blev skrevet i
1871–1893 og består af hele 20 romaner. Zola har dannet forbillede for mange forfattere, herunder Herman

Bang.

 

Forlaget skriver: Da Gervaise Macquarts mand, Auguste Lantier,
forlader hende og deres to børn, ser det håbløst ud, men Gervaise slår
sig sammen med blikkenslageren Coupeau, og sammen får de sparet

så meget sammen, at Gervaise kan åbne et strygeri.

En dag falder Coupeau imidlertid ned fra et tag, og under
rekreationen får han smag for lediggang og værtshusbesøg.

Gervaise får sammen med Coupeau datteren Anna, kaldet Nana, der
er hovedperson i den nok mest kendte roman af samme navn i

Rougon-Macquart-serien. I Faldgruben gives der i glimt billeder fra
hendes opvækst og starten på hendes karriere som luksusskøge.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Émile Zola (1840–1902) var en indflydelsesrig fransk forfatter. Han
debuterede i 1864 med novellesamlingen Contes à Ninon (da.
Fortællinger til Ninon). Zola fik sit gennembrud i 1867 med

romanen Thèrése Raquin (da. 1901), som er filmatiseret flere gange,
men hans hovedværk er Les Rougon-Macquart, som blev skrevet i
1871–1893 og består af hele 20 romaner. Zola har dannet forbillede

for mange forfattere, herunder Herman Bang.
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