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Fire soldater Hubert Mingarelli Hent PDF Året er 1919. Fire soldater fra Den Røde Hær er lige kommet ud af
den skov, hvor de har tilbragt en isnende lang vinter sammen med deres regiment. Mens de venter på nye

ordrer, søger de tilflugt ved et lille, hemmeligt mosehul, ryger og spiller terninger. En dag får de ansvaret for
en ung mand, som er ivrig efter at kæmpe på deres side. Og mens rygterne om det snarlige opbrud fra lejren

begynder at svirre, fortæller de ham deres historie.

LEKTØRUDTALELSE
"Kortromanen Fire soldater kan læses som en "anderledes krigshistorie" og bør også appellere til læsere af
"litteratur af meget høj kvalitet", da den på mange måder, både i sproget og i emnerne der berøres, er meget
mere end "bare" endnu en fortælling om krigens gru. Et emne, der efterhånden er skrevet mange bøger om.

Men ikke mange som denne, hvor den franske forfatter Hubert Mingarelli med en lethed og sproglig elegance
berører dybe og evigtgyldige emner ... Kortfattet, dyb, let og meget velskrevet fortælling fra 1. verdenskrig." -

Lektør: Jacob Holm Krogsøe

FORFATTERPORTRÆT
Hubert Mingarelli (f. 1956) er et af Frankrigs etablerede forfatternavne. Han har siden sin debut

i 1989 skrevet tyve romaner og novellesamlinger, flere af dem prisbelønnede. En af dem er soldater, som blev
tildelt den fornemme Prix Médicis.

PRESSEN SKREV
"’Fire soldater’ er ren fiktion, men den kunne lige så vel have været et stykke historisk virkelighed. Den
prunkløse lille roman skaber en tidslomme i historiens store overfrakke, så læseren helt korporligt mærker
soldaterlivets stjålne lykkestunder og umådelige tragik." Henriette Bacher Lind/Jyllands-Posten – 4 stjerner

"Det er en meget velskrevet bog som det er meget vanskeligt at lægge fra sig, når man først er startet på den.
De fem personers daglige beskæftigelser rummer varme og humor, men under det hele lurer krigens

meningsløshed og hvad skal man egentlig stille op mod den? Et emne der stadig er ubehageligt aktuelt." Jens
Peder Weibrecht - fransklisten.fr
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