
Kun stemmen bliver tilbage
Hent bøger PDF

Forugh Farrokhzad

Kun stemmen bliver tilbage Forugh Farrokhzad Hent PDF Forlaget skriver: Forugh Farrokhzad er det 20.
århundredes vigtigste og mest læste iranske digterinde. Hun blev født i Teheran i 1934 og døde som 32-årig i

en bilulykke. I sit korte liv fornyede hun persisk poesi radikalt og slog internationalt igennem med sine
kontroversielle digte om blandt andet kærlighed og begær. Det vakte furore i hendes samtid, at hun i sin skrift
og i sit liv brød med konventionerne, og endnu i dag er hendes poesi genstand for både kult og debat i Iran.

Hendes digte er oversat til alverdens sprog. 

Kun stemmen bliver tilbage giver for første gang et samlet indblik i Forugh Farrokhzads forfatterskab på
dansk. Bogen indeholder den iranskfødte danske forfatter Shadi Angelina Bazeghis oversættelser af hendes
væsentligste digtsamlinger, to af hendes noveller og et interview. Desuden rummer bogen et billedgalleri og

et essay af Mette Moestrup om hendes liv og værk.       
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