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Nis Petersen (1897-1943) var en af sin tids mest populære danske digtere og forfattere. Han debuterede i 1926
med digtsamlingen "Nattens pibere", som han senere fulgte op med blandt andre romanen "Sandalmagernes
gade" (1931), som foregår i det antikke Rom, og "Spildt mælk" (1934), som foregår i den borgerkrigshærgede

Irland.
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Nis Petersen (1897-1943) var en af sin tids mest populære danske
digtere og forfattere. Han debuterede i 1926 med digtsamlingen
"Nattens pibere", som han senere fulgte op med blandt andre

romanen "Sandalmagernes gade" (1931), som foregår i det antikke
Rom, og "Spildt mælk" (1934), som foregår i den

borgerkrigshærgede Irland.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Et udvalg&s=dkbooks

