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Kolossen fra Maroussi Henry Miller Hent PDF Henry Millers selvbiografiske roman "Kolossen fra Maroussi"
fortæller om hans ophold på Korfu i Grækenland i 1939. På invitation fra sin gode ven den britiske forfatter
Lawrence Durrell rejste Henry Miller til den græske ø, og hans beskrivelse af sine oplevelser, landskabet og
ikke mindst digteren Katsimbalis udgør til sammen et af hans bedste værker. "Kolossen fra Maroussi" er
skrevet, efter Henry Miller meget mod sin vilje var rejst tilbage til USA, efter Anden Verdenskrig lagde sin
tunge næve over hele det europæiske kontinent. Forfatterens stærke modvilje mod sit hjemland og dets
strenge moralske rammer kommer tydeligt til udtryk, mens han ser tilbage på sin tid i Grækenland blandt
andre bohemer. Henry Miller (1891-1980) var en kontroversiel amerikansk forfatter, hvis erotiske romaner

udfordrede samtidens pornografilove og medførte heftige diskussioner. Han er særligt kendt for sin
selvbiografiske roman "Krebsens vendekreds" og trilogien "The Rosy Crucifixion" bestående af romanerne
"Sexus", "Plexus" og "Nexus". Henry Millers mange romaner er oversat til flere forskellige sprog, og han er

kendt verden over som en af pionererne inden for den erotiske litteratur.
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invitation fra sin gode ven den britiske forfatter Lawrence Durrell
rejste Henry Miller til den græske ø, og hans beskrivelse af sine

oplevelser, landskabet og ikke mindst digteren Katsimbalis udgør til
sammen et af hans bedste værker. "Kolossen fra Maroussi" er

skrevet, efter Henry Miller meget mod sin vilje var rejst tilbage til
USA, efter Anden Verdenskrig lagde sin tunge næve over hele det

europæiske kontinent. Forfatterens stærke modvilje mod sit hjemland
og dets strenge moralske rammer kommer tydeligt til udtryk, mens
han ser tilbage på sin tid i Grækenland blandt andre bohemer. Henry
Miller (1891-1980) var en kontroversiel amerikansk forfatter, hvis
erotiske romaner udfordrede samtidens pornografilove og medførte
heftige diskussioner. Han er særligt kendt for sin selvbiografiske
roman "Krebsens vendekreds" og trilogien "The Rosy Crucifixion"



bestående af romanerne "Sexus", "Plexus" og "Nexus". Henry
Millers mange romaner er oversat til flere forskellige sprog, og han
er kendt verden over som en af pionererne inden for den erotiske

litteratur.
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