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Alberte og friheden Cora Sandel Hent PDF Alberte er flyttet fra sit barndomshjem i Norge til Paris midt i de
brølende 20'ere. I Paris møder Alberte digtere, malere og andre kunstnere, der ligesom hende selv er taget til
byernes by i jagten på lykke, frihed og kærlighed. Kærligheden møder Alberte, spørgsmålet er blot om hun

har modet til at tage imod den? Og vil den spænde ben for hendes frihed?

Anden del i serien om Alberte og Jakob.

En kvindes famlende søgen efter frihed og lykke fra hendes triste barndom i en norsk provinsby over parisisk
bohemeliv til hun vender tilbage til Norge og helliger sig sin kunst, at digte.

Cora Sandel er et pseudonym for den norske forfatter Sara Cecilia Görvell Fabricius. Fabricius blev født i
Kristiania (Oslo), men voksede op i Tromsø i Nordnorge. I 1921 flyttede hun til Sverige, efter at have boet i
Paris i mange år. Romanen Alberte og Jakob (1926) blev den første i en trilogi sammen med Alberte og

friheten (1931) og Bare Alberte (1939), der alle solgte i store oplag. Til trods for stor litterær succes skjulte
Fabricius sig bag sit pseudonym hele livet og levede tilbagetrukket fra offentligheden.

 

Alberte er flyttet fra sit barndomshjem i Norge til Paris midt i de
brølende 20'ere. I Paris møder Alberte digtere, malere og andre

kunstnere, der ligesom hende selv er taget til byernes by i jagten på
lykke, frihed og kærlighed. Kærligheden møder Alberte, spørgsmålet
er blot om hun har modet til at tage imod den? Og vil den spænde

ben for hendes frihed?

Anden del i serien om Alberte og Jakob.

En kvindes famlende søgen efter frihed og lykke fra hendes triste
barndom i en norsk provinsby over parisisk bohemeliv til hun vender

tilbage til Norge og helliger sig sin kunst, at digte.

Cora Sandel er et pseudonym for den norske forfatter Sara Cecilia
Görvell Fabricius. Fabricius blev født i Kristiania (Oslo), men

voksede op i Tromsø i Nordnorge. I 1921 flyttede hun til Sverige,
efter at have boet i Paris i mange år. Romanen Alberte og Jakob

(1926) blev den første i en trilogi sammen med Alberte og friheten
(1931) og Bare Alberte (1939), der alle solgte i store oplag. Til trods
for stor litterær succes skjulte Fabricius sig bag sit pseudonym hele

livet og levede tilbagetrukket fra offentligheden.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Alberte og friheden&s=dkbooks

