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Alt falder fra hinanden Chinua Achebe Hent PDF Okonkwo er kendt viden om som en stor bryder og kriger,
og han er en af landsbyen Umuofias mest lovende mænd. I modsætning til sin far, som han foragter, er

Okonkwo hårdtarbejdende, tapper og stolt, og hans største ambition er at blive en af stammens stormænd.
Han har fra et fattigt udgangspunkt langsomt arbejdet sig hen imod dette mål, da sort uheld tvinger ham og

hans familie ud i syv års landflygtighed. Da de endelig kan vende hjem til Umuofia, hvor Okonkwo
planlægger at tage fat, hvor han slap, har alting forandret sig; engelske missionærer har gjort deres indtog og

medbragt britisk administration og retsvæsen. Som følge heraf er stammens ældgamle traditioner og
hierarkier i opbrud, og Okonkwo ser magtesløs til, mens alt omkring ham falder fra hinanden.

"Der var en forfatter, der hed Chinua Achebe, i hvis selskab fængselsmurene faldt ned." – Nelson Mandela

"Det, der gør Alt falder fra hinanden til noget ganske særligt, er Achebes formidable evne til at fortælle
historien fra afrikanernes synsvinkel uden samtidig at falde i den sentimentale grøft at fremstille livet før
kolonisering som et sorgløst paradis, og livet under britisk styre som et mareridt. Det eneste, der er sort og
hvidt i Achebes verden, er menneskenes hud. ... Hvis man kun vil læse en eneste afrikansk roman, foreslår

jeg, at man læser denne suverænt fortalte, sansemættede, smukke og smertefulde historie." – Louise
Windfeld-Høeberg, Weekendavisen

"Chinua Achebes Alt falder fra hinanden er et afrikansk hovedværk om kultursammenstød skrevet med
empati og humor. ... Romanen giver indblik i den oprindelige afrikanske kultur og er skrevet i et klart sprog
med en overordnet synsvinkel. Den oftest nøgterne stil rummer en styrke, som stadig griber." – Eva Pohl,

Berlingske

"Læs og forstå var der nogle lærebøger i skolen, der hed. Når man har læst Alt falder fra hinanden, forstår
man lidt mere om Afrikas kultur og historie. Forfatteren Chinua Achebe er så nøgtern og ryster ikke på

hånden i sine beskrivelser af de voldsomme kultursammenstød – eller nærmere kulturovergreb – der finder
sted. Achebe glorificerer eller fordømmer ikke hverken stammefolkene eller de hvide kristne. Han fortæller

bare historien. Sproget er lavmælt, og det er netop manglen på store følelsesladede udbrud, der gør
fortællingen så stærk og vedkommende. En vigtig bog, som er god at blive klog på." – Bettina

Schnegelsberg-Laursen, Litteratursiden.dk

 

Okonkwo er kendt viden om som en stor bryder og kriger, og han er
en af landsbyen Umuofias mest lovende mænd. I modsætning til sin
far, som han foragter, er Okonkwo hårdtarbejdende, tapper og stolt,
og hans største ambition er at blive en af stammens stormænd. Han
har fra et fattigt udgangspunkt langsomt arbejdet sig hen imod dette

mål, da sort uheld tvinger ham og hans familie ud i syv års
landflygtighed. Da de endelig kan vende hjem til Umuofia, hvor

Okonkwo planlægger at tage fat, hvor han slap, har alting forandret
sig; engelske missionærer har gjort deres indtog og medbragt britisk
administration og retsvæsen. Som følge heraf er stammens ældgamle
traditioner og hierarkier i opbrud, og Okonkwo ser magtesløs til,

mens alt omkring ham falder fra hinanden.



"Der var en forfatter, der hed Chinua Achebe, i hvis selskab
fængselsmurene faldt ned." – Nelson Mandela

"Det, der gør Alt falder fra hinanden til noget ganske særligt, er
Achebes formidable evne til at fortælle historien fra afrikanernes
synsvinkel uden samtidig at falde i den sentimentale grøft at

fremstille livet før kolonisering som et sorgløst paradis, og livet
under britisk styre som et mareridt. Det eneste, der er sort og hvidt i
Achebes verden, er menneskenes hud. ... Hvis man kun vil læse en
eneste afrikansk roman, foreslår jeg, at man læser denne suverænt
fortalte, sansemættede, smukke og smertefulde historie." – Louise

Windfeld-Høeberg, Weekendavisen

"Chinua Achebes Alt falder fra hinanden er et afrikansk hovedværk
om kultursammenstød skrevet med empati og humor. ... Romanen
giver indblik i den oprindelige afrikanske kultur og er skrevet i et
klart sprog med en overordnet synsvinkel. Den oftest nøgterne stil
rummer en styrke, som stadig griber." – Eva Pohl, Berlingske

"Læs og forstå var der nogle lærebøger i skolen, der hed. Når man
har læst Alt falder fra hinanden, forstår man lidt mere om Afrikas

kultur og historie. Forfatteren Chinua Achebe er så nøgtern og ryster
ikke på hånden i sine beskrivelser af de voldsomme

kultursammenstød – eller nærmere kulturovergreb – der finder sted.
Achebe glorificerer eller fordømmer ikke hverken stammefolkene
eller de hvide kristne. Han fortæller bare historien. Sproget er

lavmælt, og det er netop manglen på store følelsesladede udbrud, der
gør fortællingen så stærk og vedkommende. En vigtig bog, som er

god at blive klog på." – Bettina Schnegelsberg-Laursen,
Litteratursiden.dk
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