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Voldsomme bånd Vivian Gornick Hent PDF Forlaget skriver: Gornick har skrevet sine isnende og dybt
bevægende erindringer “Voldsomme bånd” om forholdet til sin moder. De er skrevet med en nøgternhed og
hudløshed, som gør dem ganske enkelt fremragende. En målestok for litteratur om forholdet mellem mødre

og døtre.

Fra bogens forord af Leonora Christina Skov:
For mig og mange andre forfattere af erindringsbøger har “Voldsomme bånd” været en ledestjerne.

I et nutidsspor fører Gornick og moren lange samtaler, mens de spadserer rundt i et New York, der lyder som
noget fra en cool Woody Allen-film. De bor tæt på hinanden på Manhattan og ses ofte, selv om de dårligt kan

holde hinanden ud.

“Voldsomme bånd” er memoirerskrivning i verdensklasse. En perfekt økonomiseret erindringsbog, der
kombinerer en troværdig fortællerstemme med en stærk coming of age-historie og et modigt portræt af en

dominerende, charmerende og uudholdelig mor og en datter under the influence.

Om fatteren:
Hun er stort set ukendt i Europa (udkom 2015 i England og netop udkommet i Frankrig og på vej i Norge),
men lidt af en myte i USA. Ofte beskrevet som den mest ukendte af USA's store forfatter. Hun hedder Vivian

Gornick (f. 1935).
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