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t mælk - Spil Nis Petersen Hent PDF Spildt Mælk (1934)... er henlagt til Irland i tiden efter afslutningen af
den irsk-engelske krig 1922, hvor en borgerkrig tager sin begyndelse. I handlingens centrum står Barney
McCleary, der.. kommer i klemme mellem stridende parter og til sidst dør en ...meningsløs død. Barney har

været på oprørernes parti, men efter fredsslutningen spalter en radikal fraktion af IRA, den irske
republikanske hær, sig ud. De døde helte skal ikke have givet deres liv forgæves, lyder deres velkendte

parole, som også til andre tider har været brugt til at retfærdiggøre kriges uendelige fortsættelse. Men Barney,
som ved, det er ørkesløst at græde over spildt mælk, følger ikke de radikale. Der er ganske kort mellem gru
og idyl i romanen, som er en kærlighedserklæring til et charmerende folk, der skildres som en blanding af
hedsporer, politiske kandestøbere, sentimentale festmennesker, overstadige skrønemagere og rødhårede

skønheder.
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