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George Orwell. En introduktion Toni Liversage Hent PDF Den britiske forfatter George Orwell (1903-1950)
står blandt andet bag de ikoniske romaner "Kammerat Napoleon" og "1984", der på hver sin måde advarer
mod det totalitære regimes rædsler. Efter en opvækst i de britiske kolonier i Asien, forlod George Orwell en
lovende politisk karriere i Burma for at vende tilbage til England og starte sin forfattervirksomhed, der helt

fra starten var præget af et enormt politisk engagement.

George Orwells romaner er kendt vidt og bredt som klassikere inden for den dystopiske litteratur, men
forfatteren selv er i de flestes øjne forblevet mere eller mindre anonym. Toni Liversages bog er en spændende

introduktion til hans liv såvel som hans værker, der kun vinder ved at blive læst i sammenhæng med
hinanden.

Toni Liversage (1935-2014) var en dansk forfatter og oversætter. Toni Liversage havde et stort socialt
engagement og var i mange år en kendt feminist, fredsaktivist og socialist. Hun var uddannet mag.art i slavisk
filologi og stod bag en del danske oversættelser af forfattere fra det tidligere Jugoslavien. Af Toni Liversages
eget forfatterskab kan nævnes "Fædre og døtre: russiske kvinder i aktion mod zarismen" (1976), "At erobre
ordet: kvinderne og arbejderbevægelsen" (1980), "George Orwell: en introduktion" (2000) og "Et lille stykke

elfenben: om Jane Austens forfatterskab" (2009).
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