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Det gode håb William Heinesen Hent PDF Forlaget skriver: Det gode håb er en dagbogsroman henlagt til
1600-tallets Færøerne, hvor humanisten i form af præsten Peter Børresen tager kampen op mod det

undertrykkende tyranniske Gabelske styre. Trods svagheder for de våde varer, fristet af det modsatte køn og
anfægtelser af sin tro og styrke sejrer humanisten til sidst over det facistiske styre.

»Mægtigt magisk værk af Heinesen ... Den lever i alle sine tusind mennesker, den myldrer og damper. Den
har det store episke sus og den dybe, virile humor, som vi ikke har mødt i nordisk fortællekunst siden

Hamsun.« - Hakon Stangerup, B.T.

»Nobelprisværdig ... Med romanen Det gode håb har han definitivt skrevet sig ind i verdenslitteraturen ...« -
Ole Storm, Politiken

»Heinesens sprogfantasi er et mirakel for sig. Sproget har hos ham en munter kraftfuldhed, som aldrig løber
tør for fornyelse. ... Det gode håb er en stor nordisk roman, folkelig og artistisk, vejrbidt og åndfuld.« - Ole

Hyltoft Pedersem, Aktuelt
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