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tilbage i middelalderens Danmark. Der har hersket fred i landet i mange år, ja, så mange, at slottets riddere
sågar er begyndt at kede sig over, at der ikke sker noget. Der er til gengæld én ridder, der ikke ligger på den
lade side. Nej, han er blevet røverridder, og det er ikke kun guld og ædelsten, han går efter. Han bortfører

også unge adelsfrøkner, og det lokale aristokratis tålmodighed er ved at være opbrugt. Bogen er skrevet i og
med samtidens sprog og retskrivning. Sophus Michaëlis (1865-1932) var en dansk forfatter og digter, der i
1919 blev slået til Ridder af Dannebrog og i 1929 blev hædret med titlen Dannebrogsmand for sit litterære
virke. Sophus Michaëlis debuterede i 1889 med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af romaner og

digtsamlinger.

 

I Sophus Michaëlis‘ eventyrkomedie "Den blå ridder" er vi tilbage i
middelalderens Danmark. Der har hersket fred i landet i mange år, ja,
så mange, at slottets riddere sågar er begyndt at kede sig over, at der
ikke sker noget. Der er til gengæld én ridder, der ikke ligger på den
lade side. Nej, han er blevet røverridder, og det er ikke kun guld og
ædelsten, han går efter. Han bortfører også unge adelsfrøkner, og det
lokale aristokratis tålmodighed er ved at være opbrugt. Bogen er

skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Sophus Michaëlis
(1865-1932) var en dansk forfatter og digter, der i 1919 blev slået til

Ridder af Dannebrog og i 1929 blev hædret med titlen
Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis debuterede
i 1889 med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af romaner og

digtsamlinger.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den blå ridder&s=dkbooks

