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Mont-Oriol Guy de Maupassant Hent PDF Da ægteskabet mellem Christiane og William Andermatt er
barnløst, lader de sig overtale til tage til et kurbad i Auvergne, hvor Christiane bliver kastebold mellem

stedets forskellige lægelige "autoriteter" og deres forskellige metoder. Hendes mand, hvis eneste interesser er
penge og forretninger, får fingre i en ny kilde med helbredende vand i nærheden, som han vil opbygge og

udkonkurrere de gamle kuranstalter med. Opholdet ved kurbadet udvikler sig til en større familieudflugt, hvor
Christianes forældre, hendes udsvævende broder og en ven af huset indfinder sig og tager ophold på stedet.
Og mens William fordyber sig i sine forretningsaffærer med familien Oriol - de tidligere ejere af den mark,
hvor den nye kilde springer - og diverse mere eller mindre charlatanagtige læger, tager Christiane en elsker.
"Mont-Oriol" er en satirisk beskrivelse af spekulation i godtroende menneskers sygdomme og korrupte og
uvidende læger, og ind imellem komikken og satiren en blid skildring af en ung kvindes stjålne forelskelse.

 

Da ægteskabet mellem Christiane og William Andermatt er barnløst,
lader de sig overtale til tage til et kurbad i Auvergne, hvor Christiane
bliver kastebold mellem stedets forskellige lægelige "autoriteter" og
deres forskellige metoder. Hendes mand, hvis eneste interesser er

penge og forretninger, får fingre i en ny kilde med helbredende vand
i nærheden, som han vil opbygge og udkonkurrere de gamle

kuranstalter med. Opholdet ved kurbadet udvikler sig til en større
familieudflugt, hvor Christianes forældre, hendes udsvævende broder
og en ven af huset indfinder sig og tager ophold på stedet. Og mens
William fordyber sig i sine forretningsaffærer med familien Oriol -
de tidligere ejere af den mark, hvor den nye kilde springer - og

diverse mere eller mindre charlatanagtige læger, tager Christiane en
elsker. "Mont-Oriol" er en satirisk beskrivelse af spekulation i

godtroende menneskers sygdomme og korrupte og uvidende læger,
og ind imellem komikken og satiren en blid skildring af en ung

kvindes stjålne forelskelse.
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