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Små skuespil Gunnar Gunnarsson Hent PDF I Gunnar Gunnarssons skuespil "Brødrene" møder vi redaktør
Ingjaldsson og hans bror, professor Ingjaldsson, der begge bor i Reykjavik. Redaktøren er en udmattet,
svækket og livstræt mand, hvis smukke kone hverken vil ham godt eller ondt og ikke tænker på andet end
andre menneskers mening. Redaktøren har længe været uvenner med sin bror. Denne bliver ikke bare
overrasket, men også skeptisk, da hans bror ringer til ham og beder ham komme forbi. Er redaktøren døende
og vil opnå en forsoning, inden det er for sent? Eller stikker der noget andet under? Udover "Brødrene"
indeholder samlingen skuespillet "Ramt". Gunnar Gunnarsson (1889-1975) var en islandsk forfatter, digter og
skuespilforfatter, der hovedsageligt skrev på dansk. Han er mest kendt for romanerne "Borgslægtens historie",
"Kirken på bjerget" og "Svartfugl". Han var nomineret til Nobelprisen seks gange i løbet af sit liv, men han
modtog den aldrig. Alligevel fremstår Gunnar Gunnarsson som en af Islands største forfattere nogensinde.

I Gunnar Gunnarssons skuespil "Brødrene" møder vi redaktør
Ingjaldsson og hans bror, professor Ingjaldsson, der begge bor i
Reykjavik. Redaktøren er en udmattet, svækket og livstræt mand,
hvis smukke kone hverken vil ham godt eller ondt og ikke tænker på
andet end andre menneskers mening. Redaktøren har længe været
uvenner med sin bror. Denne bliver ikke bare overrasket, men også
skeptisk, da hans bror ringer til ham og beder ham komme forbi. Er
redaktøren døende og vil opnå en forsoning, inden det er for sent?
Eller stikker der noget andet under? Udover "Brødrene" indeholder
samlingen skuespillet "Ramt". Gunnar Gunnarsson (1889-1975) var
en islandsk forfatter, digter og skuespilforfatter, der hovedsageligt
skrev på dansk. Han er mest kendt for romanerne "Borgslægtens
historie", "Kirken på bjerget" og "Svartfugl". Han var nomineret til
Nobelprisen seks gange i løbet af sit liv, men han modtog den aldrig.
Alligevel fremstår Gunnar Gunnarsson som en af Islands største
forfattere nogensinde.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

