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Ethan Frome Edith Wharton Hent PDF På en ensom gård i et koldt, snedækket New England arbejder Ethan
Frome hårdt for at kunne forsørge sig selv og sin svagelige kone Zeena, som han har giftet sig med af frygt

for at blive ensom efter sine forældres død. Deres ægteskab er ikke lykkeligt, og Zeena er både beregnende og
manipulerende. Da Zeenas livlige, unge kusine, Mattie Silver, flytter ind hos dem for at hjælpe med

husholdningen, knyttes et stærkt bånd mellem hende og Ethan. I takt med at deres forhold udvikler sig,
vokser Zeenas bitterhed, og da de alle tre er afhængige af hinanden, ender dette trekantsdrama i en

hårdknude, der kulminerer i en overraskende og ironisk slutning. "Historien om [Ethan Frome] og hans
ulykkelige ægteskab er skrevet med et formelt mesterskab, der er uden sidestykke i forfatterskabet." – Gunilla
og Staffan Bergsten, Verdens litteraturhistorie, Politikens Forlag "En af Amerikas fineste og mest intense
fortællinger … Mark Twain sagde, at en klassiker var 'en bog, som folk roser, men ikke læser.' Dette er
åbenlyst ikke tilfældet med bogen, du her har fået i hånden. Det er en klassiker, og den læses stadig både

flittigt og velfortjent." – Doris Grumbach i forordet til Penguin-udgaven af Ethan Frome "Jeg er en meget stor
beundrer af Wharton, og hvor moderne og forfriskende skamløst dyster hun er." – Jonathan Franzen
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