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Gwilans harpe Ursula K. Le Guin Hent PDF "Harpen var gået i arv fra Gwilans mor til Gwilan, hendes
mesterlige spil ligeså, sagde folk. "Åh, ja," sagde de, når Gwilan spillede, "det er Dieras tone," ligesom deres
forældre plejede at sige, når Diera spillede: "Åh, ja, det er den ægte Penlintone!" Gwilans mor havde arvet

harpen efter Penlin, en musikers dødsgave til den værdigste blandt eleverne."

Novellesamlingen "Gwilans harpe" indeholder 11 noveller og bevæger sig som mange andre af Ursula K. le
Guins værker i andre verdener end vores egen. Samlingen udgør sammen med "Det Ny Atlantis" Ursula K. le

Guins samlede noveller fra perioden 1974-1982. "Gwilans harpe" indeholder novellerne:

Gwilans harpe
Det hvide æsel

To forsinkelser på Nordbanen
Malheur Country

Føniks
Første rapport fra den skibbrudne fremmede til Kadanhen af Derb

Vandet er bredt
Småskilling

Labyrinter Konens historie
Sur

Den amerikanske forfatter Ursula Kroeber Le Guin (f. 1929) har skrevet et væld af romaner, noveller og
børnebøger, som ofte indeholder elementer af science fiction og fantasy. Der er dog en særlig dybde i Ursula
K. le Guins værker, der ofte viser mødet mellem mennesket og Det Andet eller Det Fremmede. Hendes bøger

beskæftiger sig med emner som seksualitet, religion, politik, miljø og etnografi.
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Den amerikanske forfatter Ursula Kroeber Le Guin (f. 1929) har
skrevet et væld af romaner, noveller og børnebøger, som ofte

indeholder elementer af science fiction og fantasy. Der er dog en
særlig dybde i Ursula K. le Guins værker, der ofte viser mødet

mellem mennesket og Det Andet eller Det Fremmede. Hendes bøger
beskæftiger sig med emner som seksualitet, religion, politik, miljø og

etnografi.
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