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Sig frem, erindring Vladimir Nabokov Hent PDF SIG FREM, ERINDRING er Vladimir Nabokovs

selvbiografi fra 1966. Det er en betagende og varm fortælling, som begynder i det trygge, velhavende Sankt
Petersborg-aristokrati. Beskrivelsen af en lykkelig barndom og privilegeret ungdom i zartidens Rusland er
fyldt med forelskede, klartskuende portrætter af forældrene, søskende, guvernanter og huslærere, rammende
iagttagelser og indlevede skildringer af alt fra fødselsdagsselskaber til sommerfuglejagt, fra barnekærester til

skak. Som tyveårig kom Nabokov til Cambridge, som han forlod tre triste år senere med eksamen. Ved
revolutionen i 1917 var familien blevet ludfattige emigranter, og han sluttede sig nu til dem i Berlin. Her
levede han af at skrive og af at videregive sin barndoms færdigheder i engelsk og tennis. Fra 1937 blev

eksilet henlagt til Paris, og selvbiografi en slutter, da Nabokov i 1940 flyttede til USA med kone og barn. SIG
FREM, ERINDRING er et klart og levende selvportræt af en ung mands liv og tanker i nogle af Europas mest

turbulente år. Et klassisk erindringsværk, som regnes blandt det 20. århundredes bedste selvbiografier.
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