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Nana Émile Zola Hent PDF Da den sprudlende purunge Nana går på scenen til en varieté i Paris, står det klart
for alle, at hun ikke har skyggen af talent – hun har til gengæld noget langt mere lukrativt. Nana, der er

vokset op i rendestenen, og hvis liv som gadeluder stod skrevet i stjernerne, bliver takket være sin umådelige
skønhed den mest begærede og tilbedte kurtisane i hele Paris. De ældre mænd overøser hende med svimlende

formuer, de yngre mænd styrter sig i døden for hende, mens Nanas grådighed løber om kap med hendes
skønhed.

Emile Zola (1840-1902) var en fransk journalist og roman- og skuespilforfatter. Han er den bedst kendte
forfatter inden for den litterære genre naturalisme og har været nomineret til to nobelpriser.

"Nana" er den niende bog i Emile Zolas berømte serie "Les Rougon-Macquart", der i løbet af tyve bind
fortæller historien om to adelige familier under Det andet franske kejserrige fra 1852-1870. Bøgerne kan

læses som serie eller uafhængigt af hinanden.
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