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Achilleus' sang Madeleine Miller Hent PDF ACHILLEUS’ SANG er Homers Iliaden fortalt fra en bipersons
synsvinkel.

Den handler om Patroklos, der vokser op som søn af en konge. Patroklos’ mor er retarderet, og hans far
mener, at Patroclus har arvet hendes gener.

Da Patroklos ved et uheld slår en dreng ihjel, som mobber ham, bliver han udstødt fra kongeriget og kan ikke
længere kalde sig kongesøn. Han går i eksil i et andet kongerige, hvor Kong Peleus og hans søn, den smukke

halvgud Achilleus, regerer.

Patroklos og Achilleus bliver venner og senere elskere, og bogen handler om deres kærlighed og kamp for at
få hinanden.

Episk kærlighed, den trojanske krig, heltemod og store følelser er omdrejningspunkterne i den smukke
ACHILLEUS’ SANG.

Forfatteren
Madeleine Miller (f. 1978.) er en amerikansk forfatter fra New York. Hun arbejder sideløbende med sit
forfatterskab som lærerinde. Hun underviser i græsk, latin og Shakespeare. Achilleus’ sang er hendes

debutroman, og den vandt den prestigefyldte kvindelitteraturpris Orange Prize for fiction.

Anmeldelser
-Jeg elsker den bog.
- J.K. Rowling

-Homer ville være stolt af Madeleine Miller.
-Joanna Trollope, forkvinde for Orange Prize

-En forfatter vi gerne vil høre synge igen snarest.
-USA TODAY
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