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Lysnatten Bjarne Nielsen Brovst Hent PDF "Når Mogens havde fundet sit værelse, ville han købe en

pladespiller. Han ville lægge sig på sengen og lytte til musikken ud på engen. Se tågen lette, græsset svaje fra
side til side. Og han ville ligge i det dugvåde græs og se dugdråbens spindelvæv. Lytte til lærken, der hejsede
sig op mod himlen. Den første tid ville han leve med sig selv. Disse to måneder havde han i fred. Åh, han
ville gennemleve tiden til den yderste grænse. Skære sig fri af den tilværelse, han havde haft, og leve kun

med sin nye verden. Han ville finde sig et gammelt hus, et sted hvor han kunne leje et værelse, som havde ét
stort vindue ud mod haven. Ja, man skulle kunne skimte skoven, eller et stykke strand, måske. Han skulle nok
finde stedet." Da Mogens flytter hjemmefra, ligger hele verden åben for ham. Han skal læse hos skuespilleren
Jes Bast, men de to første måneder er helt hans egne. Dem vil han leve, rigtig leve, fri fra forældrenes minder
om besættelsestiden, der overskyggede hans barndom, leve i håbet om en lykkelig fremtid for ham selv og for
Danmark. Bjarne Nielsen Brovst (f. 1947) er en dansk forfatter og foredragsholder, der i 1970 debuterede
mede "Mit hjertes have". Sidenhen har Bjarne Nielsen Brovst skrevet et utal af bøger inden for genrerne

digte, noveller, romaner, selvbiografi og bøger om historie. Bjarne Nielsen Brovst har skrevet en lang række
biografier om kendte danske forfattere heriblandt H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Jeppe Aakjær.

 

"Når Mogens havde fundet sit værelse, ville han købe en pladespiller.
Han ville lægge sig på sengen og lytte til musikken ud på engen. Se
tågen lette, græsset svaje fra side til side. Og han ville ligge i det
dugvåde græs og se dugdråbens spindelvæv. Lytte til lærken, der
hejsede sig op mod himlen. Den første tid ville han leve med sig
selv. Disse to måneder havde han i fred. Åh, han ville gennemleve
tiden til den yderste grænse. Skære sig fri af den tilværelse, han
havde haft, og leve kun med sin nye verden. Han ville finde sig et
gammelt hus, et sted hvor han kunne leje et værelse, som havde ét
stort vindue ud mod haven. Ja, man skulle kunne skimte skoven,
eller et stykke strand, måske. Han skulle nok finde stedet." Da

Mogens flytter hjemmefra, ligger hele verden åben for ham. Han skal
læse hos skuespilleren Jes Bast, men de to første måneder er helt



hans egne. Dem vil han leve, rigtig leve, fri fra forældrenes minder
om besættelsestiden, der overskyggede hans barndom, leve i håbet
om en lykkelig fremtid for ham selv og for Danmark. Bjarne Nielsen
Brovst (f. 1947) er en dansk forfatter og foredragsholder, der i 1970
debuterede mede "Mit hjertes have". Sidenhen har Bjarne Nielsen
Brovst skrevet et utal af bøger inden for genrerne digte, noveller,
romaner, selvbiografi og bøger om historie. Bjarne Nielsen Brovst
har skrevet en lang række biografier om kendte danske forfattere
heriblandt H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Jeppe Aakjær.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lysnatten&s=dkbooks

