
Smukke-Ven
Hent bøger PDF

Guy de Maupassant

Smukke-Ven Guy de Maupassant Hent PDF Georges Duroy er en tidligere underofficer af landlig herkomst,
der har været udstationeret i de franske kolonier i Nordafrika. Da han en dag møder en af sine gamle venner,

en journalist på et større parisisk dagblad, ser han en vej ud af sin elendige tilværelse som underbetalt
kontorist, og lader sig ansætte som journalist på bladet - uden i øvrigt at have særlige forudsætninger for at

skrive. Med dette som udgangspunkt lykkedes det ham at bane sig vej stadig højere op i det parisiske
societyliv ved hjælp af en række forhold med indflydelsesrige og formuende kvinder, hvis svaghed han

udnytter til sin egen fordel, uden at tage småligt hensyn til at svigte den ene, når en bedre mulighed viser sig.
– Hans kynisme går så vidt, at det eneste han tænker på ved en vens dødsleje er, hvordan han får slået kløerne

i enken …

Øgenavnet "Smukke-Ven" får han af et barn, datteren af en af hans elskerinder, og det breder sig snart til de
kredse, han færdes i.

Romanen "Smukke-Ven" er Maupassants hovedværk, og den længste af hans romaner. Den er en skildring af,
hvordan uhæmmede ambitioner kombineret med sex, magt og intriger gjorde det muligt at komme op ad
samfundsstigen i Paris i 1880'erne. Men Paris i 1800-tallet og andre steder i dag - er der nok ikke så stor

forskel på.
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