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E.T.A.
Hoffmanns fortællinger har i snart to hundrede år begejstret læsere over hele verden. Hermed præsenteres de
absolut største af dem samlet i to bind. Fortællingerne fordeler sig ligeligt mellem gotiske fortællinger, der
bugner af skæbneramte mænd, farlige kvinder, lumpne djævle og luskede dobbeltgængere, og kunsteventyr,
hvor alfer, feer, børn og andet godtfolk bekæmper troldvæsen i alle dets former. Hos den humoristiske, vilde
og grumme romantiker Hoffmann er det typisk dumheden, snæversynet, fantasiløsheden og i særdeleshed det
entydigt rationalistiske livssyn, der får nogle gevaldige drag over nakken. Blandt de 16 udvalgte fortællinger
er naturligvis den drabelige klassiker ‘Nøddeknækker og musekonge’ og den udødelige ‘Sandmanden’. Men
vi får også lejlighed til at nyde gyserne ‘Det tomme hus’ og ‘Majoratet’ og de fornøjelige beretninger om
Mester Loppes eventyr og om Magister Blecks frygteligt fornuftige hærgen. Og så møder vi
verdenslitteraturens første detektiv i ‘Frøken Scudéry’.
dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt: Journalist og forfatter Kjeld Hansen: Folk & Fortællinger fra det tabte
land - 361 historier om landet vi mistede og de mænd, der formede den danske natur Poul Vad: Hammershøi
Værk og liv Gyldendal 1988 461 sider stort format luksusbind nummereret eksemplar - se næste foto pris:
1400 kr.

Bøke. Hans Christian Andersen (pronuncia danese [ˈhans
ˈkʰʁæsd
̥
jan
ˈɑnɐsn
̩
]; Odense, 2 aprile 1805 – Copenaghen, 4 agosto 1875) è stato uno scrittore e poeta danese, celebre soprattutto
per le sue fiabe. Dansk historisk Bibliografi 1913-1942. Fagbibliografi.
UNDER UDARBEJDELSE Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten i
det følgende og i litteraturhenvisninger i bindet i øvrigt. Find Lademann på GulogGratis. 000 af bøgerne er
danske. Poul Vad: Hammershøi Bibelen (gr. 45 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. 1-3.
Fagbibliografi. βιβλία biblia 'bøger') er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen
og kristendommen. Kaj Birket-Smith: 'Etnografiske Problemer i Grønland' (Geografisk Tidsskrift, Bind 25;
1919)Kaj Birket-Smith: 'Knud Rasmussen som Eskimo-Forsker' (Geografisk Tidsskrift, Bind … Antikvariatet
er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Kaj Birket-Smith: 'Etnografiske Problemer i Grønland'
(Geografisk Tidsskrift, Bind 25; 1919)Kaj Birket-Smith: 'Knud Rasmussen som Eskimo-Forsker' (Geografisk
Tidsskrift, Bind … Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. 27. Bind I: Indledning,
politisk Historie samt Stats- og Kulturforhold til og med Erhvervsliv. 000 bøger.
Fagbibliografi.
29. Kvartformat.

