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Besøg fra Brasilien José Maria De Eça De Queirós Hent PDF Forlaget skriver: Eca de Queiroz‘ roman "Besøg
fra Brasilien" bliver anset for at være et af de bedste eksempler på den portugisiske realisme fra anden halvdel

af 1800-tallet. Den fortæller historien om borgerskabsfruen Luisa fra Lissabon, der, skønt hun lever i et
kærligt og velfungerende ægteskab, ikke kan lade være med at drømme om romantiske affærer med andre
mænd end sin mand. Drømmen bliver til virkelighed, da hendes ungdomsflamme, Bazilio, kommer til
Lissabon. De forelsker sig igen og indleder en affære. Men affæren bliver til et mareridt, da Luisas bitre,

misundelige og ondskabsfulde tjenestepige Juliana opsnapper et kærestebrev og giver sig til at afpresse Luisa,
der nu står til at miste alt.

José Maria de Eca de Queirós (1845-1900) anses for at være den bedste portugisiske forfatter inden for
realismen og sidestilles ofte med Charles Dickens, Honoré de Balzac og Leo Tolstoj. Han debuterede i 1870
med romanen "O Mistério da Estrada de Sintra", og han nåede at udgive et væld af bøger, inden han døde af

tuberkulose eller Crohns sygdom i 1900.
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