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Farlig sommer  blev Hemingways sidste bog. Han tilbragte sommeren 1959 i Spanien med sin kone Mary og
adskillige venner for at se sæsonens tyrefægtninger og tidens to store matadorer, Antonio Ordóñez og Luis
Miguel Dominguín. Hemingway elskede Spanien, mere end noget andet land, bortset fra sit eget. Og han
elskede gennem det meste af sit liv tyrefægtning, som han indgående beskrev allerede i klassikeren Døden
kommer om eftermiddagen. Farlig sommer tager os med på de spanske landeveje, fra by til by, fra arena til
arena gennem den lange spanske sommer. Bogen er en dyb kærlighedserklæring til det vidtstrakte land. En

vidunderlig rejsebeskrivelse for alle, der elsker Spanien, den spanske mad, vin og kultur.

Ernest Hemingway (1899-1961) er en af det 20.århundredes mest betydningsfulde amerikanske forfattere.
gennem sit arbejde som journalist lærte han sig en enkel stil, der blev karakteristisk for hans forfatterskab.
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Farlig sommer  blev Hemingways sidste bog. Han tilbragte
sommeren 1959 i Spanien med sin kone Mary og adskillige venner
for at se sæsonens tyrefægtninger og tidens to store matadorer,

Antonio Ordóñez og Luis Miguel Dominguín. Hemingway elskede
Spanien, mere end noget andet land, bortset fra sit eget. Og han

elskede gennem det meste af sit liv tyrefægtning, som han indgående
beskrev allerede i klassikeren Døden kommer om eftermiddagen.
Farlig sommer tager os med på de spanske landeveje, fra by til by,
fra arena til arena gennem den lange spanske sommer. Bogen er en
dyb kærlighedserklæring til det vidtstrakte land. En vidunderlig

rejsebeskrivelse for alle, der elsker Spanien, den spanske mad, vin og
kultur.

Ernest Hemingway (1899-1961) er en af det 20.århundredes mest
betydningsfulde amerikanske forfattere. gennem sit arbejde som

journalist lærte han sig en enkel stil, der blev karakteristisk for hans
forfatterskab.
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