
Tankelæserinden
Hent bøger PDF

Karl Gjellerup

Tankelæserinden Karl Gjellerup Hent PDF At Kamma kan læse tanker, har hun aldrig selv været i tvivl om.
Hendes fætter Hjalmar tror til gengæld ikke det mindste på det – selvom hun tit rammer rigtigt – og i det hele
taget er han så mærkeligt modvillig over for hende. Hans far og mor, præsten og præstekonen, har længe

betragtet Kamma som deres kommende svigerdatter, men Hjalmar føler sig forrådt over alles antagelse af, at
han skal gifte sig med sin kusine, på trods af at han holder usigeligt meget af hende.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Karl Gjellerup (1857-1919) debuterede i 1878 som forfatter med "En idealist" og vandt i 1917 Nobelprisen i
litteratur sammen med Henrik Pontoppidan. Karl Gjellerup skrev romaner og noveller og var ofte kritisk over
for kristendommen og de gængse normer. Han var inspireret af Georg Brandes‘ litteraturkritik og blev selv en

del af Det moderne gennembrud i dansk litteratur.
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