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Sommerglæder Herman Bang Hent PDF Forlaget skriver: Sommerglæder er Herman Bangs mest
humoristiske roman, en en let og bittersød fortælling, der foregår på et enkelt døgn i en lille østjysk by.

Rammen er Hotel Brasen, et sommerpensionat, der ejes af hr. og fru Brasen. Rundt om dem er der
familiemedlemmer og ansatte. Da historien tager sin begyndelse, er sommergæsterne endnu ikke dukket op,
men hotellet står alligevel på den anden ende, for alt skal være parat - og hotelejerne skylder penge overalt i

byen. Noget alle ved.

Pludselig kommer der ´køretøjer fra sønder´, og nyt kaos opstår. Gæsterne får dog deres værelser, men så skal
aftensmaden gøres klar. Fru Brasen er i gang febrilsk og nervøs og herser med de ansatte. Det viser sig, at der
blandt gæsterne er en kendt sanger, og senere på aftenen underholder han, og der bliver danset. Da fru Brasen

endelig kan lægge hovedet på puden, galer hanen i gården.  

Romanen blev filmatiseret i 1940 med Rasmus Christiansen og Ellen Gottschalch i rollerne som hr. og fru
Brasen. En dejlig film. 

 

Forlaget skriver: Sommerglæder er Herman Bangs mest
humoristiske roman, en en let og bittersød fortælling, der foregår på
et enkelt døgn i en lille østjysk by. Rammen er Hotel Brasen, et

sommerpensionat, der ejes af hr. og fru Brasen. Rundt om dem er der
familiemedlemmer og ansatte. Da historien tager sin begyndelse, er
sommergæsterne endnu ikke dukket op, men hotellet står alligevel på
den anden ende, for alt skal være parat - og hotelejerne skylder penge

overalt i byen. Noget alle ved.

Pludselig kommer der ´køretøjer fra sønder´, og nyt kaos opstår.
Gæsterne får dog deres værelser, men så skal aftensmaden gøres klar.
Fru Brasen er i gang febrilsk og nervøs og herser med de ansatte. Det
viser sig, at der blandt gæsterne er en kendt sanger, og senere på

aftenen underholder han, og der bliver danset. Da fru Brasen endelig
kan lægge hovedet på puden, galer hanen i gården.  

Romanen blev filmatiseret i 1940 med Rasmus Christiansen og Ellen
Gottschalch i rollerne som hr. og fru Brasen. En dejlig film. 

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

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Sommerglæder&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


