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Klokken Iris Murdoch Hent PDF På det engelske gods Imber Court lever en gruppe mennesker sammen til
trods for deres vidt forskellige væsener. Alle har de hver deres bagage at bære rundt på og hver deres historie

fyldt med nederlag, sorger og konflikter. Derfor har de installeret sig i dette ingenmandsland, hvor
omverdenen ikke kan nå dem. Denne illusion bliver dog brudt, da to udefrakommende en dag besøger

området og får rusket op i den kunstige tilværelse, som de mange beboere indtil da har levet i. Iris Murdoch
(1919-1999) var en britisk forfatter, der fik sin debut som romanforfatter i 1954 med værket "Under the Net",

der blev udgivet på dansk i 1971 under titlen "Under nettet". Murdochs forfatterskab spændte vidt og
omfattede blandt andet – udover romaner – også filosofiske afhandlinger. I løbet af hendes karriere var hun
gennemgående fokuseret på det moderne menneskes eksistentielle vilkår og situation, og i hendes senere

forfatterskab var hun særligt kendt for sine hyppigt forekommende teatermetaforer.
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