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Villa America Liza Klaussmann Hent PDF Scott og Zelda Fitzgerald, Pablo Picasso, Cole og Linda Porter,
Ernest Hemingway – alle er de sommergæster hos Gerald og Sara Murphy. Visionære, misforståede og med
vidt forskellige baggrunde gifter Murphy-parret sig, mens de stadig er ganske unge, og sammen påbegynder
de deres livsværk: at skabe en kunstnerkoloni, hvor en ny, smuk og fantasifuld verden kan udfolde sig. De

slår sig ned i Villa America ved den franske riviera, som hurtigt bliver centrum for Murphy-parrets
flamboyante omgangskreds af bohemer. Men inden længe får en fremmed fodfæste imellem dem med en
intensitet, der sætter deres ægteskab og Villa Americas fremtid på en prøve. Og da tragedien rammer, må

Gerald og Sara en gang for alle indse, at intet længere vil være, som det var i de gyldne mellemkrigsår i Villa
America.

Romanen er baseret på den virkelige historie om societyparret Gerald og Sara Murphy og deres liv ved Cap
d’Antibes ved den franske riviera. Parrets liv har også inspireret F. Scott Fitzgerald til at skrive Blid er natten

og Ernest Hemmingways Edens have.

Liza Klaussmann har arbejdet som journalist for The New York Times i over ti år. Hun har læst creative
writing ved Barnard College og fra Royal Holloway i London, hvor hun nu bor. Hun er tip-tip-oldebarn af

Herman Melville.
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