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Ned i malstrømmen. Fortællinger og essays Edgar Allan Poe Hent PDF Dette udvalg af Poe-tekster adskiller
sig i flere henseende fra de mange tidligere udvalg. Det bringer en række centrale fortællende og essayistiske
tekster, som ikke tidligere har været oversat. Blandt disse de to vigtigste afhandlinger "Digtningens metodik"

og "Det digteriske princip".

Det bringer samtidig en række af de mere kendte Poe-tekster i nyoversættelser og sætter dem ind i en
sammenhæng, der giver en bredere og mere præcis forståelse af Poes forfatterskab. Christian Kock har
foretaget nyoversættelserne, som har været påkrævet, fordi ikke alle ældre Poe-oversættelser har været

pålidelige nok.

Krimiens og gyserens oldefader mødes i dette udvalg med modernismens oldefader. Det viser sig, at de er én
og samme person. Gad vidst, hvad de vidt adsplittede oldebørn mener om det?

Edgar Allan Poe (1809-1849) var en amerikansk digter og forfatter, der er kendt og elsket verden over for sine
gyserhistorier og digte. Ved siden af virket som forfatter arbejdede Edgar Allan Poe som skribent, redaktør og
anmelder. Edgar Allan Poe udmærker sig ved at blande romantikken og den gotiske litteratur i sine digte og

noveller, hvilket giver dem en helt særlig plads i den amerikanske litteraturhistorie.

 

Dette udvalg af Poe-tekster adskiller sig i flere henseende fra de
mange tidligere udvalg. Det bringer en række centrale fortællende og
essayistiske tekster, som ikke tidligere har været oversat. Blandt
disse de to vigtigste afhandlinger "Digtningens metodik" og "Det

digteriske princip".

Det bringer samtidig en række af de mere kendte Poe-tekster i
nyoversættelser og sætter dem ind i en sammenhæng, der giver en
bredere og mere præcis forståelse af Poes forfatterskab. Christian

Kock har foretaget nyoversættelserne, som har været påkrævet, fordi
ikke alle ældre Poe-oversættelser har været pålidelige nok.

Krimiens og gyserens oldefader mødes i dette udvalg med
modernismens oldefader. Det viser sig, at de er én og samme person.

Gad vidst, hvad de vidt adsplittede oldebørn mener om det?

Edgar Allan Poe (1809-1849) var en amerikansk digter og forfatter,
der er kendt og elsket verden over for sine gyserhistorier og digte.
Ved siden af virket som forfatter arbejdede Edgar Allan Poe som



skribent, redaktør og anmelder. Edgar Allan Poe udmærker sig ved at
blande romantikken og den gotiske litteratur i sine digte og noveller,

hvilket giver dem en helt særlig plads i den amerikanske
litteraturhistorie.
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