
Spiralen
Hent bøger PDF

H.P. Jacobsen
Spiralen H.P. Jacobsen Hent PDF "Byen med dens døde huse så helt uvirkelig ud under den grå kuppel, som
lysnede en smule bag tagenes konturer. Han kendte den vel igen, men midt i genkendelsen sporede han noget
uventet, der ligesom sagde ham, at hans ankomst var ligegyldig og han navn så godt som glemt. Dette noget
steg frem af stilheden og af stenbroen og hindrede ham på ubehagelig måde i at ønske sig selv velkommen.
Til sidst standsede han ved et gadehjørne ganske mismodig over at være en halvvejs fremmed og tilfældig

person." "Spiralen" er den uafhængige fortsættelse af H.P. Jacobsens selvbiografiske roman "Foran
eventyret", hvor hovedpersonen Henrik som ganske ung drog mod syd for at udforske Europa. Nu vender han
som 22-årig hjem til det fredelige Danmark efter at have bevidnet 1. verdenskrigs rasen gennem Europa, men
meget er forandret, mest af alt ham selv. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den

danske forfatter Hans Peter Jacobsen eller H.P. Jacobsen (1892-1973) skrev en lang række romaner, særligt i
krimigenren. H.P. Jacobsen er endvidere kendt for at være far til den kendte forfatter Cecil Bødker.

 

"Byen med dens døde huse så helt uvirkelig ud under den grå kuppel,
som lysnede en smule bag tagenes konturer. Han kendte den vel igen,
men midt i genkendelsen sporede han noget uventet, der ligesom

sagde ham, at hans ankomst var ligegyldig og han navn så godt som
glemt. Dette noget steg frem af stilheden og af stenbroen og hindrede
ham på ubehagelig måde i at ønske sig selv velkommen. Til sidst
standsede han ved et gadehjørne ganske mismodig over at være en
halvvejs fremmed og tilfældig person." "Spiralen" er den uafhængige

fortsættelse af H.P. Jacobsens selvbiografiske roman "Foran
eventyret", hvor hovedpersonen Henrik som ganske ung drog mod
syd for at udforske Europa. Nu vender han som 22-årig hjem til det
fredelige Danmark efter at have bevidnet 1. verdenskrigs rasen

gennem Europa, men meget er forandret, mest af alt ham selv. Bogen
er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske

forfatter Hans Peter Jacobsen eller H.P. Jacobsen (1892-1973) skrev



en lang række romaner, særligt i krimigenren. H.P. Jacobsen er
endvidere kendt for at være far til den kendte forfatter Cecil Bødker.
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