
Guds gaver
Hent bøger PDF

Viggo Stuckenberg
Guds gaver Viggo Stuckenberg Hent PDF De fire fortællinger i denne lille samling blev i sin tid trykt i
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julenummer år 1900. Her møder vi den gamle, nærige Mikkel Kold, hvis eneste grund til at glæde sig til sin
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vandel hos ham selv. Ud over titelnovellen, der også er den længste af fortællingerne her, har vi medtaget to

små "poetiske still-billeder", Den hvide dør og Balsampopler og den muntre lille satire over litteratur-
kritikere og -kendere Kandidaten og Vorherre.
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