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En aften i kolera-året Kelvin Lindemann Hent PDF Kelvin Lindemann er født 1911. Har skrevet både

romaner, noveller og essays. Bedst kendt er de to store slægtsskildringer Huset med det grønne træ (1942) og
Gyldne kæder (1948). En aften i kolera-året udkom første gang i 1953 under pseudonymet Alexis Hareng,
Bogen blev en stor succes og forårsagede en veritabel gættekonkurrence om hvilken kendt dansk forfatter
eller forfatterinde der gemte sig bag det sælsomt klingende navn.   Den 17. juli 1853, midt under den

frygtelige koleraepidemi i København, afholdtes en lille udsøgt middag i den tidligere udenrigsministers palæ
i Amaliegade. Kun tre deltog: Geheimerådinde Hermione Schnell, godsejerinde van der Hooglant og

professor Charles Iselin – alle medlemmer af den gamle overklasse og alle lige hjemløse og fremmede i den
nye tid, præget af politiske reformer.   Ved middagen fortæller de nu hver en historie – tre beretninger om liv
og død, kærlighed og had – der indirekte afslører ikke så lidt om den fortællendes eget liv og sande jeg og

derved giver perspektiv til de overraskende hændelser, som sker i aftenens løb i det kolerahærgede
København.   Et værk af underfundighed og vittige, dybsindige kommentarer til menneskelivets barokke og

tragiske maskespil.

 

Kelvin Lindemann er født 1911. Har skrevet både romaner, noveller
og essays. Bedst kendt er de to store slægtsskildringer Huset med det
grønne træ (1942) og Gyldne kæder (1948). En aften i kolera-året
udkom første gang i 1953 under pseudonymet Alexis Hareng, Bogen
blev en stor succes og forårsagede en veritabel gættekonkurrence om
hvilken kendt dansk forfatter eller forfatterinde der gemte sig bag det

sælsomt klingende navn.   Den 17. juli 1853, midt under den
frygtelige koleraepidemi i København, afholdtes en lille udsøgt

middag i den tidligere udenrigsministers palæ i Amaliegade. Kun tre
deltog: Geheimerådinde Hermione Schnell, godsejerinde van der

Hooglant og professor Charles Iselin – alle medlemmer af den gamle
overklasse og alle lige hjemløse og fremmede i den nye tid, præget



af politiske reformer.   Ved middagen fortæller de nu hver en historie
– tre beretninger om liv og død, kærlighed og had – der indirekte
afslører ikke så lidt om den fortællendes eget liv og sande jeg og
derved giver perspektiv til de overraskende hændelser, som sker i

aftenens løb i det kolerahærgede København.   Et værk af
underfundighed og vittige, dybsindige kommentarer til

menneskelivets barokke og tragiske maskespil.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En aften i kolera-året&s=dkbooks

