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Guds gaver Viggo Stuckenberg Hent PDF De fire fortællinger i denne lille samling blev i sin tid trykt i
dagbladet Politiken og i tidsskrifterne Taarnet og Tilskueren. De har aldrig fundet vej til nogle af forfatterens

novellesamlinger eller samlede værker.

Fortællingen Guds gaver er skrevet til dagbladet Politikens julenummer år 1900. Her møder vi den gamle,
nærige Mikkel Kold, hvis eneste grund til at glæde sig til sin datters besøg er, at han håber på et afdrag på de
penge, hun og hendes mand skylder hende. I løbet af historien får man antydningsvis at vide, at hans høje

moralske krav til datteren ikke bunder i nogen pletfri vandel hos ham selv.

Ud over titelnovellen, der også er den længste af fortællingerne her, har vi medtaget to små "poetiske still-
billeder", Den hvide dør og Balsampopler og den muntre lille satire over litteratur-kritikere og -kendere

Kandidaten og Vorherre.

 

De fire fortællinger i denne lille samling blev i sin tid trykt i
dagbladet Politiken og i tidsskrifterne Taarnet og Tilskueren. De har
aldrig fundet vej til nogle af forfatterens novellesamlinger eller

samlede værker.

Fortællingen Guds gaver er skrevet til dagbladet Politikens
julenummer år 1900. Her møder vi den gamle, nærige Mikkel Kold,
hvis eneste grund til at glæde sig til sin datters besøg er, at han håber
på et afdrag på de penge, hun og hendes mand skylder hende. I løbet
af historien får man antydningsvis at vide, at hans høje moralske
krav til datteren ikke bunder i nogen pletfri vandel hos ham selv.

Ud over titelnovellen, der også er den længste af fortællingerne her,
har vi medtaget to små "poetiske still-billeder", Den hvide dør og
Balsampopler og den muntre lille satire over litteratur-kritikere og -

kendere Kandidaten og Vorherre.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Guds gaver&s=dkbooks

