
Elsket og savnet
Hent bøger PDF

Ellen Duurloo
Elsket og savnet Ellen Duurloo Hent PDF Erling Sten var en moderne Casanova, og til hans begravelse
samles for første gang alle de kvinder, som han har fortryllet og forladt gennem sit lange liv. Nogle plages
stadig af vrede over hans flygtige kærlighed, der overskred grænsen til udnyttelse, men han betød alligevel
nok for dem til, at de møder op til hans begravelse. Andre gør stadig krav på ham og erklærer hver især, at de
var hans store kærlighed. Men hvem var han egentlig, og kan nogen som helst gøre krav på titlen som hans
eneste ene? Ellen Duurloos anmelderroste roman fremhæves af kritikerne som en af hendes bedste, hvor hun
endnu engang går på opdagelse i den menneskelige psyke. Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter
og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og medfølende måde.

Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted har hun skrevet adskillige
ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af virkelighedens til tider grusomme

verden.

 

Erling Sten var en moderne Casanova, og til hans begravelse samles
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gennem sit lange liv. Nogle plages stadig af vrede over hans flygtige
kærlighed, der overskred grænsen til udnyttelse, men han betød

alligevel nok for dem til, at de møder op til hans begravelse. Andre
gør stadig krav på ham og erklærer hver især, at de var hans store

kærlighed. Men hvem var han egentlig, og kan nogen som helst gøre
krav på titlen som hans eneste ene? Ellen Duurloos anmelderroste
roman fremhæves af kritikerne som en af hendes bedste, hvor hun
endnu engang går på opdagelse i den menneskelige psyke. Ellen
Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var
mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og

medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og
Margrethe Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner,
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