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På skøjter til Antarktis Jenny Diski Hent PDF Den engelske forfatter Jenny Diski beslutter, da hun er omkring
de 50, at rejse til Antarktis. Hun har ikke noget specielt formål med rejsen, ud over at hun længes efter det
hvide, tyste og uberørte. Opholdet i Kahyt 532 på det russiske krydstogtskib bringer hende imidlertid videre
end til isbjergenes glitrende landskaber. I erindringen kommer hun tilbage til sin barndomsverden med en

frysende kold mor, der ønskede sig en skøjteprinsesse, men fik et barn. Diski har mere i bagagen end de fleste
og var kun fjorten år, da hun første gang havnede på psykiatrisk afdeling. Hun overlevede ved simpelthen at
kappe båndet til sin mor. Med tør humor og selvironi skildrer Diski en Antarktis-færd, der ud over mødet med
pingviner, polarfugle og sære medpassagerer også blev en uventet rejse tilbage i tiden. JENNY DISKI var en
internationalt anerkendt forfatter. Hun har skrevet adskillige romaner samt erindrings-/rejsebøgerne: Skating
to Antarctica (1997) og Stranger on a train (2002). Hun døde i 2016 kun 68 år gammel. Som forfatter var hun
kendt for sin kompromisløse og rå stil, der ikke kendte nogen tabuer. Frem til sin død skrev hun en række

fuldstændig usentimentale essays om sin kræftsygdom til London Review of Books og New York Times. Her
fortalte hun også for første gang om sin komplicerede relation til forfatteren Doris Lessing, som hun boede
hos i nogle svære ungdomsår. Essayene udkom posthumt i bogen In Gratitude. Diski er ikke tidligere udgivet

på dansk.

 

Den engelske forfatter Jenny Diski beslutter, da hun er omkring de
50, at rejse til Antarktis. Hun har ikke noget specielt formål med
rejsen, ud over at hun længes efter det hvide, tyste og uberørte.
Opholdet i Kahyt 532 på det russiske krydstogtskib bringer hende

imidlertid videre end til isbjergenes glitrende landskaber. I
erindringen kommer hun tilbage til sin barndomsverden med en
frysende kold mor, der ønskede sig en skøjteprinsesse, men fik et

barn. Diski har mere i bagagen end de fleste og var kun fjorten år, da
hun første gang havnede på psykiatrisk afdeling. Hun overlevede ved



simpelthen at kappe båndet til sin mor. Med tør humor og selvironi
skildrer Diski en Antarktis-færd, der ud over mødet med pingviner,
polarfugle og sære medpassagerer også blev en uventet rejse tilbage i
tiden. JENNY DISKI var en internationalt anerkendt forfatter. Hun

har skrevet adskillige romaner samt erindrings-/rejsebøgerne:
Skating to Antarctica (1997) og Stranger on a train (2002). Hun døde

i 2016 kun 68 år gammel. Som forfatter var hun kendt for sin
kompromisløse og rå stil, der ikke kendte nogen tabuer. Frem til sin
død skrev hun en række fuldstændig usentimentale essays om sin

kræftsygdom til London Review of Books og New York Times. Her
fortalte hun også for første gang om sin komplicerede relation til
forfatteren Doris Lessing, som hun boede hos i nogle svære

ungdomsår. Essayene udkom posthumt i bogen In Gratitude. Diski er
ikke tidligere udgivet på dansk.
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