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Eventyr i Italien Johannes Wulff Hent PDF "Eventyr i Italien" er fortællingen inspireret af Johannes Wulffs
rejse rundt i Italien i starten af 1960'erne. Men det er ikke en rejse som så mange andre. Som få både før og
efter ham, havde Wulff en særlig forkærlighed for cyklen som befordringsmiddel, og derfor besluttede han at
foretage denne rejse – fra Danmark til Italien – på cykel. I Italien fortæller Wulff om sine mange oplevelser
blandt andet i Rom og Napoli, og Wulff viser tydeligt, at det er rejsen frem for målet, der er meningen med
det hele, hvorfor fortællingen fra tid til anden bryder sin prosaform og i stedet fortælles gennem digte.

Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk forfatter, der fik sit litterære romangennembrud med bogen "O,
Ungdom!" fra 1929. Hans forfatterskab bestod udover sine romaner af flere digtsamlinger og var kendetegnet
ved en forundring over livet, der tangerede en form for naivitet. Wulff udgav omkring 40 bøger og en lang
rækker artikler og kronikker. I løbet af sin forfatterkarriere modtog han blandt andet Carl Møllers legat, H.C.
Andersen-mindemedaljon, Georg Brandes legatet og blev i 1977 æresmedlem af Dansk forfatterforening.
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forkærlighed for cyklen som befordringsmiddel, og derfor besluttede
han at foretage denne rejse – fra Danmark til Italien – på cykel. I

Italien fortæller Wulff om sine mange oplevelser blandt andet i Rom
og Napoli, og Wulff viser tydeligt, at det er rejsen frem for målet,
der er meningen med det hele, hvorfor fortællingen fra tid til anden

bryder sin prosaform og i stedet fortælles gennem digte.

Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk forfatter, der fik sit
litterære romangennembrud med bogen "O, Ungdom!" fra 1929.

Hans forfatterskab bestod udover sine romaner af flere digtsamlinger
og var kendetegnet ved en forundring over livet, der tangerede en
form for naivitet. Wulff udgav omkring 40 bøger og en lang rækker
artikler og kronikker. I løbet af sin forfatterkarriere modtog han
blandt andet Carl Møllers legat, H.C. Andersen-mindemedaljon,
Georg Brandes legatet og blev i 1977 æresmedlem af Dansk

forfatterforening.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Eventyr i Italien&s=dkbooks

