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Farven lilla Alice Walker Hent PDF Beskrivelse: "Farven lilla" er Alice Walkers mesterværk, som hun vandt
en Pulitzer Prize og National Book Award for i 1982. Romanen foregår i 1930‘ernes Georgia, USA, hvor

afroamerikanske kvinders rettigheder var nærmest ikkeeksisterende, og de forventedes at finde sig i hvad som
helst. Alice Walker fortæller om dem, der lod sig kue, og dem, der tog kampen op for at få et bedre liv. Den
amerikanske forfatter og aktivist Alice Walker (f. 1944) er født i sydstaten Georgia og har blandt andet

arbejdet som medredaktør af magasinet "Ms" og af det afroamerikanske tidsskrift "Freedomways". I 1982
vandt hun en Pulitzer Prize og National Book Award for sin mest kendte roman "Farven lilla". Alice Walkers

bøger er blevet solgt i store oplag verden over, og hun er bredt anerkendt for sit virke i kampen for
afroamerikaneres rettigheder. "Alice Walker er overhovedet Amerikas mest interessante kvindelige forfatter i
disse år. Med både Pulitzerprisen og The National Book Award i ryggen kommer nu hendes seneste roman til
Danmark… Rå og gribende roman." – Politiken "Race, køn, klasse, kærlighed. Det hele bliver her til en

menneskesag… Det er længe siden, at det sorte Amerika har talt så klart og stærkt." – Weekendavisen "Nogle
bøger er så gode, at man får inderlig lyst til at begrænse sin anmeldelse til tre ord: Læs den bog! "Farven lilla"

er en af dem." – Berlingske
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Romanen foregår i 1930‘ernes Georgia, USA, hvor afroamerikanske
kvinders rettigheder var nærmest ikkeeksisterende, og de forventedes
at finde sig i hvad som helst. Alice Walker fortæller om dem, der lod

sig kue, og dem, der tog kampen op for at få et bedre liv. Den
amerikanske forfatter og aktivist Alice Walker (f. 1944) er født i
sydstaten Georgia og har blandt andet arbejdet som medredaktør af
magasinet "Ms" og af det afroamerikanske tidsskrift "Freedomways".
I 1982 vandt hun en Pulitzer Prize og National Book Award for sin
mest kendte roman "Farven lilla". Alice Walkers bøger er blevet
solgt i store oplag verden over, og hun er bredt anerkendt for sit
virke i kampen for afroamerikaneres rettigheder. "Alice Walker er
overhovedet Amerikas mest interessante kvindelige forfatter i disse
år. Med både Pulitzerprisen og The National Book Award i ryggen
kommer nu hendes seneste roman til Danmark… Rå og gribende
roman." – Politiken "Race, køn, klasse, kærlighed. Det hele bliver
her til en menneskesag… Det er længe siden, at det sorte Amerika
har talt så klart og stærkt." – Weekendavisen "Nogle bøger er så
gode, at man får inderlig lyst til at begrænse sin anmeldelse til tre
ord: Læs den bog! "Farven lilla" er en af dem." – Berlingske
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