
Skønjomfru: En ungdomskærlighedshistorie
Hent bøger PDF

Elith Reumert

Skønjomfru: En ungdomskærlighedshistorie Elith Reumert Hent PDF Forlaget skriver: En kærlighedshistorie
fra tiden omkring 1. slesvigske krig om de to unge københavnere Clara og Frederik, der forelsker sig. Men
krig og kærlighed kan være svære at forene, og de to må mange grusomheder igennem før de får hinanden

blot for at finde ud af at den lykkelige slutning ikke findes ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine
præstationer på scenen, om end han både skrev skuespil, romaner og historiske biografier om guldalderens

mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo
Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der sammen med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en

præst i Nøddebo i Nordsjælland. Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.

 

Forlaget skriver: En kærlighedshistorie fra tiden omkring 1.
slesvigske krig om de to unge københavnere Clara og Frederik, der
forelsker sig. Men krig og kærlighed kan være svære at forene, og de
to må mange grusomheder igennem før de får hinanden blot for at

finde ud af at den lykkelige slutning ikke findes ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og forfatter. I
samtiden var han mest kendt for sine præstationer på scenen, om end

han både skrev skuespil, romaner og historiske biografier om
guldalderens mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert
er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo Præstegård",
om den sprælske student Nicolai, der sammen med sine to ældre
brødre tager på juleferie hos en præst i Nøddebo i Nordsjælland.
Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Skønjomfru: En ungdomskærlighedshistorie&s=dkbooks

