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Årene Virginia Woolf Hent PDF Årene er historien om Pargiterfamilien, om deres indbyrdes relationer, de
tætte og fortrolige, de kølige og fremmedgørende, og om deres bekymringer og deres triumfer. Pagiter’ne er
en vidtforgrenet, londonsk middelklassefamilie. Børnene vokser op i en typisk victoriansk familie og må lære

at finde deres egen vej i en ny verden, hvor etikettereglerne skifter fra opholdsstuerne til
beskyttelsesrummene. Man følger hvert enkelt familiemedlem gennem hjertesorger og tab, radikale

livsændringer og kvælende ensformighed, ægteskab og fortrydelse. Fortællingen udspiller sig i løbet af de
første årtier af det 20. århundrede til den travle summen fra de Londons gader. I sin karakteristiske, sikre,
blændende, flydende stil, maler Woolf med brede strøg et billede af tiden, generationerne og klasse, og hun
hylder individets formåen og livets poesi. Romanen er skrevet i 1937 og blev, mens hun levede, Virginia
Woolfs mest populære roman. Den er en stærk anklage mod victoriatidens værdisæt. Udkom oprindeligt på
dansk på Hagerups forlag i 1941. Nyoversat af Mette Egerod. Pressen skriver: »Romanen har alt, hvad man
kan begære af scenisk fylde: selskaber med og uden brus, sarte og brutale landskabsmalerier, foruden altså
den enestående kikkertundersøgelse af sindets vanvittige plasticitet, det, som er og bliver sjælekirurgen
Woolfs ubestridte speciale. […] romanen kan læses som Virginia Woolfs fortvivlende smukke dødsrute og
kærligt vemodige London-guide i ét. […] Endelig virker Årene også påfaldende frisk og samtidig i Mette

Egerods danske nyoversættelse.« ****** – Lise Garsdal, Politiken »Fantastisk smukt oversat Virginia Woolf-
roman. Romanen folder sig ud på første side i et smukt og malende sprog, med poetiske vendinger og sirlige

formuleringer. Bogen er en fryd at læse« – Sanne Mendel, Lektør
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