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Om at Ernest Hemingway Hent PDF "Om at skrive" er en samling refleksioner over skrivekunsten af en af de

største amerikanske forfattere. Bogen består af Hemingways tanker om forfatterens væsen og rummer
målrettede og brugbare råd til andre forfattere om det håndværk, som skrivekunsten er, om arbejdsvaner og
selvdisciplin, og Hemingways personlighed gennemstråler det hele med en ophøjet visdom, en humor, en

indsigt og et tindrende vid. Hemingway holdt hele livet stædigt fast ved troen på, at det betyder ulykke at tale
om at skrive og at vise det, man skriver, til andre. På trods af denne overtro havde han ved slutningen af sit
liv gjort netop det, som han svor, at han ikke ville gøre: I sine romaner og noveller, i sine breve til redaktører,

venner, andre kunstnere og kritikere, i interviews og i diverse bestillingsarbejder omkring emnet, fik
Hemingway skrevet om at skrive ret så ofte. Og han skrev lige så godt og lige så skarpsindigt om dette emne,

som nogen anden forfatter, der har levet.
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