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Et liv Guy de Maupassant Hent PDF I 1819 forlader Jeanne Le Perthuis des Vauds det kloster i Rouen, hvor
hendes forældre har ladet hende opdrage, og vender tilbage til familiens ejendom i Normandiet. Der møder
hun Julien de Lamare, som hun gifter sig med. Efter en bryllupsnat, som hun, uvidende som hun er, nærmest
opfatter som en voldtægt, drager de nygifte på bryllupsrejse til Korsika, hvor Jeanne oplever en flygtig lykke
med sin mand, før de vender tilbage til Normandiet og et kedsommeligt og kærlighedsløst liv, hvor Julien har
kasseret Jeanne til fordel for hendes kammerpige Rosalie. Det lykkes hende dog at få en søn, Paul, som hun
vier hele sin kærlighed, uden at kunne eller ville se, hvilken skidt knægt han vokser op til, og lader sig groft

udnytte af ham.

Alting er dog ikke sort i sort, for som kammerpigen Rosalie senere i livet bemærker til Jeanne, så er "livet
aldrig hverken så godt eller så dårligt, som man tror."

Et liv var Maupassants første roman, og har man læst hans noveller, vil man også kunne nikke genkendende
til nogle af handlingsgangene i "Et liv", som forfatteren tidligere havde udgivet som noveller eller senere

genbrugte i omarbejdet form.
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