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Haneben. Dramatisk situation Elith Reumert Hent PDF Et sødt lille drama i et akt om den sjællandske
bondekarl Rasmus, der er hemmeligt forelsket i den svenske bondepige Stina. En lun aften, imens den

nedadgående sommersol skærer dem blidt i øjnene, erklærer Rasmus sin kærlighed til Stina. Men hendes svar
kommer meget bag på ham ... Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Elith Reumert
(1855-1934) var en dansk skuespiller og forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine præstationer på

scenen, om end han både skrev skuespil, romaner og historiske biografier om guldalderens mere eller mindre
kendte personligheder. Elith Reumert er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo Præstegård", om
den sprælske student Nicolai, der sammen med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en præst i Nøddebo

i Nordsjælland. Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.

 

Et sødt lille drama i et akt om den sjællandske bondekarl Rasmus,
der er hemmeligt forelsket i den svenske bondepige Stina. En lun

aften, imens den nedadgående sommersol skærer dem blidt i øjnene,
erklærer Rasmus sin kærlighed til Stina. Men hendes svar kommer
meget bag på ham ... Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og
forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine præstationer på
scenen, om end han både skrev skuespil, romaner og historiske

biografier om guldalderens mere eller mindre kendte personligheder.
Elith Reumert er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo
Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der sammen med sine

to ældre brødre tager på juleferie hos en præst i Nøddebo i
Nordsjælland. Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk

teaterhistorie.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Haneben. Dramatisk situation&s=dkbooks

