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Udkigstårnet Elizabeth Harrower Hent PDF Handlingen i Udkigstårnet udspiller sig i 1940’erne i Sydney,
hvor de to søstre Laura og Clare kæmper for at finde en ny tilværelse. Deres far er død, og på grund af Anden
Verdenskrigs udbrud er deres kolde og hjerteløse mor rejst tilbage til sit fædreland England. Laura, som er
den ældste, opgiver sine drømme og sit studie for at forsørge sig selv og Clare. Hun gifter sig med sin chef,

den meget ældre Felix Shaw, som tilbyder at passe godt på de to unge kvinder.
Felix viser sig at være indbegrebet af ondskab, en mand, der "aldrig, aldrig smilede". Shaw drikker og er i
besiddelse af en helt afsindig vrede, som han vender mod Laura og Clare. Han er voldelig, utilregnelig og
kontrollerende, og til sidst bryder Laura sammen for tyranniet. Clare, der i starten ser passivt til, udvikler

styrke og modstand, hvilket til slut giver hende mulighed for at vælge friheden.

Elizabeth Harrow beskriver på mesterlig vis menneskets kamp for at holde sammen på sig selv og sin
værdighed i en verden, hvor der er ufred både på de indre og de ydre fronter.

Udkigstårnet er et intenst psykologisk drama om tyranni og frihed.
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