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Hjertevirtuosen Aage von Kohl Hent PDF "Hjærtevirtuosen" handler om en gift kvinde, der uden at ryste på
hånden med alle midler afviser truslerne mod sin ægteskabelige lykke - først fra en ung kvinde og så fra en
homoseksuel mand. Pressen skrev om "Hjertevirtuosen" (1905) "I denne Roman er en ung Kvinde, Fru Eja
Bang, skildret med stor Finhed.--- Og saa snart hun føler, at der virkelig i hendes Mands Liv er et Forhold,
som stjæler noget af hendes Samliv med ham, da gaar hun pludselig ud af sin Passivitet og træder fuldt

bevæbnet frem til Kamp. Hun bruger i denne Kamp alle en Kvindes Forsvars- og Angrebsmidler, hun viser
sin Skønhed, sin List, sin Ømhed og sin Styrke, og da alt dette intet hjælper, bliver denne lille Kvinde grum
som.et Rovdyr og driver ubarmhjærtig og snild sin Modstander i Døden. Det er navnlig dette sidste, der er

skildret med betydelig Kraft og Overlegenhed". Poul Levin i "Politiken" "Ud af Bogens mange klogt ordnede
og tidt meget gribende Optrin løfter Fru Eja sit straalende elskovsfulde Kvindeaasyn. Og i den Kunst at
indlede og afslutte de enkelte Optrin betydningsfuldt er han naaet vidt". Valdemar Rørdam i "Samfundet"

"Man interesseres af denne Bog ligesom af Herr Kohl’s tidligere, fordi de vidner om et ejendommeligt stærkt
og originalt Livssyn, fordi deres Forfatter virkelig har haft noget paa Hjærte, han maatte frem med, fordi de
gøre Indtryk af at være gennemlevede." J. C. i "Berlingske Tidende". "Forfatterens talang är obestridelig, och

han genomfor sitt ämne med både alvar och säkerhet". "Dagens Nyheter*.

 

"Hjærtevirtuosen" handler om en gift kvinde, der uden at ryste på
hånden med alle midler afviser truslerne mod sin ægteskabelige
lykke - først fra en ung kvinde og så fra en homoseksuel mand.
Pressen skrev om "Hjertevirtuosen" (1905) "I denne Roman er en
ung Kvinde, Fru Eja Bang, skildret med stor Finhed.--- Og saa snart
hun føler, at der virkelig i hendes Mands Liv er et Forhold, som

stjæler noget af hendes Samliv med ham, da gaar hun pludselig ud af
sin Passivitet og træder fuldt bevæbnet frem til Kamp. Hun bruger i
denne Kamp alle en Kvindes Forsvars- og Angrebsmidler, hun viser
sin Skønhed, sin List, sin Ømhed og sin Styrke, og da alt dette intet
hjælper, bliver denne lille Kvinde grum som.et Rovdyr og driver

ubarmhjærtig og snild sin Modstander i Døden. Det er navnlig dette



sidste, der er skildret med betydelig Kraft og Overlegenhed". Poul
Levin i "Politiken" "Ud af Bogens mange klogt ordnede og tidt
meget gribende Optrin løfter Fru Eja sit straalende elskovsfulde

Kvindeaasyn. Og i den Kunst at indlede og afslutte de enkelte Optrin
betydningsfuldt er han naaet vidt". Valdemar Rørdam i "Samfundet"
"Man interesseres af denne Bog ligesom af Herr Kohl’s tidligere,
fordi de vidner om et ejendommeligt stærkt og originalt Livssyn,
fordi deres Forfatter virkelig har haft noget paa Hjærte, han maatte
frem med, fordi de gøre Indtryk af at være gennemlevede." J. C. i
"Berlingske Tidende". "Forfatterens talang är obestridelig, och han

genomfor sitt ämne med både alvar och säkerhet". "Dagens
Nyheter*.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hjertevirtuosen&s=dkbooks

