
Den kroniske uskyld
Hent bøger PDF

Klaus Rifbjerg

Den kroniske uskyld Klaus Rifbjerg Hent PDF Rifbjergs debutroman fra 1958 er en moderne
ungdomsklassiker om venskaber, spirende kærlighed og bristede illusioner. Med humor og indlevelse

fortæller Klaus Rifbjerg om Tores stormende forelskelse i Helle, der helst kun vil holde i hånd. Om Janus'
jalousi og om hans erotiske forhold til Ellen. Om Fru Junkersen - Helles mor - der pludselig, som den onde

dronning i eventyrene, bryder ind i kredsen med skæbnesvangre følger.

Årtiers mest læste ungdomsroman - en klassiker i dansk litteratur og bogen bag filmen af samme navn med
Susse Wold som den onde femme fatale.

Indlsæt af Paul Hüttel 2007.

 

Læst af skuespiller Paul Hüttel. Paul Hüttel er uddannet skuespiller fra Odense Teater og var fra 1971-90
ansat på Det Kgl. Teater. Han har desuden markeret sig i flere film- og tv-roller, bl.a. i 'Balladen om Carl-

Henning', 'Matador' og TV2s Pyrus-julekalenderne.

 

"Situation efter situation ryger i plet, skrevet med fuld musik lige midt imod forlorenhed og hykleri, pænhed og
autoritetsdyrkelse."

Thorkild Hansen

 

 

Rifbjergs debutroman fra 1958 er en moderne ungdomsklassiker om
venskaber, spirende kærlighed og bristede illusioner. Med humor og
indlevelse fortæller Klaus Rifbjerg om Tores stormende forelskelse i
Helle, der helst kun vil holde i hånd. Om Janus' jalousi og om hans
erotiske forhold til Ellen. Om Fru Junkersen - Helles mor - der

pludselig, som den onde dronning i eventyrene, bryder ind i kredsen
med skæbnesvangre følger.

Årtiers mest læste ungdomsroman - en klassiker i dansk litteratur og
bogen bag filmen af samme navn med Susse Wold som den onde

femme fatale.

Indlsæt af Paul Hüttel 2007.

 

Læst af skuespiller Paul Hüttel. Paul Hüttel er uddannet skuespiller
fra Odense Teater og var fra 1971-90 ansat på Det Kgl. Teater. Han
har desuden markeret sig i flere film- og tv-roller, bl.a. i 'Balladen



om Carl-Henning', 'Matador' og TV2s Pyrus-julekalenderne.

 

"Situation efter situation ryger i plet, skrevet med fuld musik lige midt
imod forlorenhed og hykleri, pænhed og autoritetsdyrkelse."

Thorkild Hansen

 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den kroniske uskyld&s=dkbooks

