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Verdenslabyrinten Marguerite Yourcenar Hent PDF I Verdenslabyrinten, der består af tre bøger - I from

erindring, Fædrene arv og En trefod af guld - søger den franske forfatter Marguerite Yourcenar bagud i sin
slægt for at digte sig frem til den, hun blev. Hun indleder med sin egen fødsel, og fra dette udgangspunkt

spørger hun sig selv: Hvor kommer jeg fra? Hvordan var min mor, der døde efter min fødsel? Hvem var min
far? Hvordan var de to slægter, som jeg nedstammer fra, tilbage gennem den dunkle fortid? Hun formår at
levendegøre levevisen gennem århundreder og forklare generationers samspil med natur og menneskeligt
miljø. Med en streng logik og med egne kommentarer fortæller Yourcenar med forståelse og medfølelse om
alle disse personer ned gennem historien – om deres liv og særpræg - for til sidste at lade os møde en lille
pige, der forgudede sin eventyrer af en far. Bogen udkommer i Rosinantes populære klassikerserie. Bogen
slutter omkring 1. Verdenskrig – det var hertil Yourcenar var nået, da hun døde i 1987. Måske skulle

beretningen have været længere.
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