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1
BESKRIVELSE
"Man kan vanskeligt forestille sig nogen bedre biografi" Life Få mænd kom så tæt på Ernest Hemingway
som A.E. Hocthner. "Papa Hemingway" er Hotchners meget personlige biografi om vennen Ernest
Hemingway. En bestseller som siden den udkom første gang i 1965, er udgivet i 34 lande og på 28 sprog.
"Jeg var hans nære ven gennem 14 år, lige til den dag han døde. Jeg vidste alt om hans liv: de eventyr, de
samtaler, de drømme, de skuffelser, de triumfer og nederlag, der kendetegnede denne komplicerede,
enestående, humoristiske, vitale, morskabssøgende mand, som var Ernest Hemingway", skriver Hotchner i
bogens forord. Hotchtner mødte Hemingway første gang på Cuba i 1948 som ung amerikansk journalist. I
årene der fulgte tilbragte de lange perioder sammen - i Hemingways hjem i Havana, i Key West og i
Ketchum, Idaho. De rejste til Paris, Venedig, den franske riviera og ikke mindst til tyrefægtning i Spanien.
Fortid og samtid væves sammen af de mange flashbacks til barndommen, til Paris i 1920?erne og til
personer og begivenheder, som inspirerede til Hemingways romaner og noveller. Bogen tegner et helt
unikt billede af en af verdens mest berømte og mytiske forfattere og hans relation til andre forfattere,
venner og ikke mindst de fire hustruer. A.E. HOTCHNER (f. 1920), amerikansk journalist, forfatter og
dramatiker. Arbejdede et par år som jurist, inden han meldte sig til tjeneste i Air Force under 2.
Verdenskrig, hvor han med rank af major arbejdede som journalist. Efter krigen fik han arbejde som
redaktør på Cosmopolitan og fra 1950 var han freelance redaktør og skribent. Han skrev mere end 300
artikler for bl.a. Esquire, Saturday Evening Post og Collier?s.
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HVAD SIGER GOOGLE OM DENNE BOG?
北新地駅すぐのキッチンバー、Papa
が、食材の持つ ...

Hemingway（パパヘミングウェイ）ではフランス料理で経験を積んだシェフ

During the Cuban Revolution, a young journalist travels to Havana to meet Ernest Hemingway, the largerthan-life author who deeply inspired him. Watch trailers ...
Papa Hemingway（パパヘミングウェイ）は北新地駅すぐのキッチンバー。本格フレンチを落ち着いた空間でご堪
能いただけます。

3
PAPA HEMINGWAY
Læs mere ...

