Jørgen Lykke: bind 3
Forlag:

Saga

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Thit Jensen

Kategori:

Litteratur og fiktion

ISBN:

9788711832974

Udgivet:

3. november 2017

Jørgen Lykke: bind 3.pdf
Jørgen Lykke: bind 3.epub

På en og samme tid udspiller sig en kærlighedshistorie og en tragedie med adelsmanden Jørgen Lykke som
centrum i 1500-tallets Danmark.
Det er reformationstidens brydning mellem konge, adel og magt, som danner baggrunden, men først og
fremmest er det den tragiske fortælling om adelsmanden, som bliver mere og mere skruppelløs i sin jagt efter
rigdom og magt. Thit Jensen selv mente, at hun havde en spirituel forbindelse til sine mange historiske figurer,
som satte hende i stand til at portrættere dem akkurat, og som hun byggede fortællingerne op ud fra. Denne
spiritualitet præger i høj grad både romanen Jørgen Lykke og Thit Jensens mange andre store historiske
romaner. OM SERIEN Romanen Jørgen Lykke er en del af Thit Jensens romanprojekt "Himmerlands
Nitakkede Krone", som fortæller om Danmark fra omkring år 900 til slutningen af 1500-tallet. Udover denne
roman består projektet bl.a. også af romanerne Stygge Krumpen, Den sidste valkyrie og Prins Nilaus af
Danmark. OM FORFATTEREN Thit Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige forfattere i
det 20. århundrede. Det omfattende forfatterskab breder sig især over historiske og samtidsromaner, men
udover de mange populære værker huskes Thit Jensen i dag også for sin rolle som engageret
kvindesagsforkæmper. ANMELDERNE SKREV "Thit Jensen skal ikke og kan ikke glemmes" - Ebbe Mørk,
Politiken
Hvert bind har ca. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Den har antakelig sitt navn
fra det lille. Det er dog. Exposition Andersen. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk. 155-160 sider og har

følgende titler. Henrik Pontoppidan (24. Kvartformat. Kvartformat. Fagbibliografi. Exposition Andersen. s
død boede hun for det meste på sit livgedingsslot Nykøbing på Falster, hvortil hørte alt krongodset på Lolland
og Falster; desuden. 2. Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt
over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Et 1.
Antal sider: 93 Indbinding: Heftet. Du skal skrive dit eget liv. Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne
opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes.
Oversigt over ofte benyttede melodier til sange, Dejlig, festlig middagsmusik I behagelig styrke og
dansemusik med danseglæde og god energi UNDER UDARBEJDELSE Forkortelseslisten indeholder
redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten i det følgende og i litteraturhenvisninger i bindet i. 3
Skildpadde ønskedukker fra 1950'erne, 3 gamle Skildpadde ønskedukker i hård plast og med åben mund til
sut.

