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Hotel du Nord Eugène Dabit Hent PDF Forlaget skriver: Eugène Dabits roman "Hotel du Nord" er inspireret
af det hotel, som hans forældre overtog i 1923 i Paris, og som han i sin roman lader blive hjemsted for en lang
række vidt forskellige skæbner. En af disse skæbner er Renée. Som 22-årige får hun arbejde på Hotel du Nord
som tjenestepige for at behage sin elsker Pierre, der ikke gider være sammen med hende, hvis ikke hun tjener
penge. Renée er vokset op på et børnehjem, så hun er ikke bange for hårdt arbejde, specielt ikke hvis det

betyder, at hun kan beholde Pierre. Da det går op for Renée, at hun er gravid, bliver frygten for at miste Pierre
uudholdelig ...

Eugène Dabit (1898-1936) var en fransk socialistisk forfatter. Han havde stor succes med romanen "Hotel du
Nord", som blev lavet til en film i 1938 af Marcel Carné. Eugène Dabit døde under en rejse til Sovjetunionen

i 1936.
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