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Breve fra en barndom Emma Reyes Hent PDF Forlaget skriver: Breve fra en barndom giver et brutalt, men
også smukt, rørende, humoristisk og eventyrligt indblik i den afdøde colombianske kunstner Emma Reyes’

barndom og opvækst under meget trange kår i Bogotá, Colombia. I bogen gengives dele af en brevudveksling
som Reyes havde med sin tætte og betroede ven Germán Arciniegas over en længere årrække (1969-1997). I

mange år forblev Reyes’ treogtyve breve til Arciniegas private. Arciniegas besluttede sig dog for på et
tidspunkt at vise dem til vennen Gabriel García Márquez. Márquez blev meget begejstret og så en særlig

litterær kvalitet i dem, men havde ikke held med at overbevise Reyes om at fortsætte med at skrive. Brevene
forblev derfor privateje indtil 2012, hvor de posthumt blev udgivet under titlen Memoria por correspondencia
(da. Breve fra en barndom) på det colombianske forlag Laguna Libros i samarbejde med Arciniegas’ familie

og Fundación Arte Vivo Otero. I kølvandet på udgivelsen blev bogen hurtigt udråbt til en klassiker i
colombiansk og latinamerikansk litteratur. 

»Forbløffende og skarpt poetisk ... kraftfuld ... bevægende ... og, imod alle odds, endda charmerende ... Hun
har en gave der ligner Gabriel García Márquez’ i at kunne fortælle ekstraordinære øjeblikke med pokerfjæs.«

– THE NEW YORK TIMES 

»En fortælling som er Dickens værdig. I 2012 blev den erklæret årets bog i Colombia. Men den her bog er
meget mere end det: det er en ny klassiker, en stærk og inderlig bog som er bestemt til at leve længe.« –

DARÍO JARAMILLO 

»Den smukkeste bog jeg har læst i mange år.« – LISANDO DUQUE NARANJO 

»En triumf af håb og modstand ... De her breve kommer fra hjertet og er tilegnet de læsere som er så heldige
at opdage den her juvel af en bog.« – JULIA ALVAREZ

 

Forlaget skriver: Breve fra en barndom giver et brutalt, men også
smukt, rørende, humoristisk og eventyrligt indblik i den afdøde
colombianske kunstner Emma Reyes’ barndom og opvækst under
meget trange kår i Bogotá, Colombia. I bogen gengives dele af en
brevudveksling som Reyes havde med sin tætte og betroede ven

Germán Arciniegas over en længere årrække (1969-1997). I mange
år forblev Reyes’ treogtyve breve til Arciniegas private. Arciniegas
besluttede sig dog for på et tidspunkt at vise dem til vennen Gabriel
García Márquez. Márquez blev meget begejstret og så en særlig

litterær kvalitet i dem, men havde ikke held med at overbevise Reyes
om at fortsætte med at skrive. Brevene forblev derfor privateje indtil

2012, hvor de posthumt blev udgivet under titlen Memoria por
correspondencia (da. Breve fra en barndom) på det colombianske
forlag Laguna Libros i samarbejde med Arciniegas’ familie og

Fundación Arte Vivo Otero. I kølvandet på udgivelsen blev bogen
hurtigt udråbt til en klassiker i colombiansk og latinamerikansk

litteratur. 

»Forbløffende og skarpt poetisk ... kraftfuld ... bevægende ... og,
imod alle odds, endda charmerende ... Hun har en gave der ligner



Gabriel García Márquez’ i at kunne fortælle ekstraordinære øjeblikke
med pokerfjæs.« – THE NEW YORK TIMES 

»En fortælling som er Dickens værdig. I 2012 blev den erklæret årets
bog i Colombia. Men den her bog er meget mere end det: det er en
ny klassiker, en stærk og inderlig bog som er bestemt til at leve

længe.« – DARÍO JARAMILLO 

»Den smukkeste bog jeg har læst i mange år.« – LISANDO DUQUE
NARANJO 

»En triumf af håb og modstand ... De her breve kommer fra hjertet
og er tilegnet de læsere som er så heldige at opdage den her juvel af

en bog.« – JULIA ALVAREZ
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