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H.C. Andersens liv. Dag for dag Johan De Mylius Hent PDF Følg i H.C. Andersens fodspor med Johan de
Mylius‘ bog, der beskriver de største og de mindste begivenheder i H.C. Andersens liv. Bogen giver et

spændende indblik i den store digters liv og forfatterskab og de hændelser, der har haft indflydelse på ham.
Dr. phil. Johan de Mylius (f. 1944) har skrevet talrige bøger og artikler om blandt andre Sigurd Hoel, Morten
Korch, H.C. Andersen, Thomasine Gyllembourg, Søren Kierkegaard og Karen Blixen samt om ældre dansk

litteraturhistorie og retorik. "Derfor er det utrolig interessant at læse Johan de Mylius‘ registrant over
Andersens samlede data fra fødsel til død… Et livsforløb i hard facts. En mønsterbiografi i noteform, hvor
selv tavsheden er talende." – Information "Det virker næsten, som om Johan de Mylius ved mere om H.C.
Andersen, en H.C. Andersen selv vidste… En nyttig bog, morsom, af og til chokerende." – Berlingske

Tidende
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