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Mrs Dalloway Virginia Woolf Hent PDF ”Mrs Dalloway sagde, hun selv ville købe blomsterne.” Med denne
siden så berømmede sætning indledes romanen, der udspiller sig en enkelt sommerdag i London i juni 1923,

hvor Clarissa Dalloway forbereder et aftenselskab. I løbet af dagen indtræffer flere hændelser som
afstedkommer en række overvejelser og associationer til tidligere begivenheder. Hendes mand er til hendes
fortrydelse inviteret til frokost uden hende hos Lady Bruton, hvis animerede frokoster berømmes i de højere
kredse. Hendes tidligere ungdomskæreste Peter Welsh, der netop er hjemvendt fra Indien, kommer på besøg
og vækker minder fra en fjern fortid samt spekulationer om det korrekte i det valg, hun foretog dengang
mellem ham og sin nuværende mand. Hun erindrer også sin virile ungdomsveninde Sally Seton, hvor

venskabet nærmede sig en form for forelskelse. Har hun valgt det rigtige liv, eller er hun visnet i en triviel
borgerlig tilværelse? Hvad romanen ikke har i ydre drama, har den i indre rigdom.

Mrs Dalloway er et hovedværk i det 20. århundredes litteratur. Den blev filmatiseret i 1996 med Vanessa
Redgrave i titelrollen, og i 2002 blev den relaterede roman Timerne af Michael Cunningham om tre kvinder
fra forskellige generationer, der er påvirket afMrs Dalloway, filmatiseret med Nicole Kidman som Virginia

Woolf.

“Mrs Dalloway… indeholder nogle af de smukkeste, mest komplekse, skarpe og særegne sætninger, der
nogensinde er skrevet på engelsk … Det er et af de mest bevægende, revolutionerende kunstværker fra det 20.

århundrede.” – Michael Cunningham, forfatter til Timerne
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