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med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af romaner og digtsamlinger.

 

Forlaget skriver: I Arkadien i oldtidens Grækenland bliver Nikarete
fundet som spædbarn foran Olympias hellige tempel svøbt i et af

gudindens sjaler. Ingen ved, hvor hun kommer fra. Seksten år senere
ægter hun gedehyrden Evfranor, men som tiden går, kommer hun
blot til at se yngre og mere jomfruelig ud. Da hun føder sin søn,
giver hun afkald på de sidste jordiske kræfter, og Evfranor må nu

opdrage deres baby sammen. Han lader ham drikke mælk direkte fra
gedernes yver og opdrager ham som et ægte naturbarn, en barbar

blandt hellenerne.

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://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hellener og barbar&s=dkbooks

