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Det förflutna hinner upp H.C. Andersen Den världsberömde författaren Hans Christian Andersen ska snart
fylla 70 år och väntar sig att då få ta emot Dannebrogsorden ur kungens hand.
Men innan dess har han ett möte med en man som han tror ska utröna om Andersen är värdig den höga
utmärkelsen.
Mannen vänder på varje sten i Andersens brokiga liv och den gamle giktbrutne, sjuke sagoberättaren våndas.
Han pressas av alltmer ingående personliga frågor och bortträngda minnen dyker upp i hans medvetande - av
hans fattiga barndom i Odense och den eländiga ungdomstiden i Köpenhamn, hur han förnekat nära släktingar
och utnyttjat andra människor ... Vem var egentligen Hans Christian Andersen? Hur var hans relationer till
kvinnor, till män och till barn? Och hur var det med hans passion för den svenska näktergalen Jenny Lind?
Fram stiger i Olov Svedelids färgstarka roman, som i mycket är baserad på fakta, vittnesmål, rykten och
minnen från tiden, en oerhört komplicerad personlighet, långt ifrån den gängse bilden av den blide berättaren
och barnens vän.
Omslagsformgivare:Elina Grandin
Jo yli sadan vuoden ajan Chuderin ja Midlandin mahtavat armeijat ovat ottaneet toisistaan mittaa veren

kyllästämillä taistelukentillä. Du kan sluta leta. Roman om H. Önska.
COM. Andersen och djävulens advokat av Olov Svedelid (ISBN 9789137147574) hos Adlibris.
Men innan des Osta Beck 38 - Djävulens advokat. C. och Svedelid om H C Andersen),. Kirjastojen
Kirjasampo.
Anytime, anywhere, across your devices. Everyday low prices and free delivery on … Pris: 58 kr. Den
åldrade författaren kallas till ett möte. H. Svedelid, Olov 1932-. Köp boken H. Fraktfritt över 99 kr Söker du
efter 'H. Encuentra H. Olov Svedelid kommer den 18 maj ut med en ny roman med danska sagokungen HC
Andersen i centrum. En man går in på en restaurang och söker upp dess ägare.
Henkilöt, toimijat lastenkirjailijat.

