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Tiggerpigen Alice Munro Hent PDF Alice Munro er berømt for sine noveller, og de førte til, at hun i 2013

modtog nobelprisen i litteratur. Historien om Rose er historien om en kvindes forsøg på at finde og acceptere
sig selv. Hun har spillet mange roller i sit liv – men er det roller, hun selv har valgt? Har hun ikke blot altid
været den, omgivelserne forventede, hun skulle være? Har hun nogen sinde været sig selv? Og hvem var hun

egentlig? Det er hverdagsmennesker, Alice Munro skriver om, og hun har den sjældne evne at kunne
kortlægge et helt menneskeliv, en hel skæbne i novellens korte form. At læse en novellesamling af Alice
Munro er som at læse en række romaner. Ud fra en enkelt begivenhed i et menneskes liv, som viser sig at

blive et vendepunkt, fx mødet med kærlighed eller utroskab, lærer læseren personen at kende til bunds; man
har ikke brug for at vide mere.
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