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En million Karl Gjellerup Hent PDF En fyrstelig familie besøges dagligt af den excentriske mangemillionær
Anatol Michailowitsch, som gør kur til datteren Sophie uden dog direkte et erklære sig. Familiens

økonomiske fremtid afhænger af, om rigmanden snart frier, for han har drevet alle andre bejlere væk.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

"En million" er et dansk skuespil, der er baseret på den russiske forfatter Nikolaus Pawlows novelle af samme
navn, som foregår i 1830‘ernes Moskva. Den giver et interessant indblik i den russiske adels daglige liv i

årene efter Napoleonskrigene og bugner samtidig af spændende portrætter af enkeltpersoner og deres forhold
til hinanden.

Karl Gjellerup (1857-1919) debuterede i 1878 som forfatter med "En idealist" og vandt i 1917 Nobelprisen i
litteratur sammen med Henrik Pontoppidan. Karl Gjellerup skrev romaner og noveller og var ofte kritisk over
for kristendommen og de gængse normer. Han var inspireret af Georg Brandes‘ litteraturkritik og blev selv en

del af Det moderne gennembrud i dansk litteratur.
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"En million" er et dansk skuespil, der er baseret på den russiske
forfatter Nikolaus Pawlows novelle af samme navn, som foregår i
1830‘ernes Moskva. Den giver et interessant indblik i den russiske
adels daglige liv i årene efter Napoleonskrigene og bugner samtidig
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Karl Gjellerup (1857-1919) debuterede i 1878 som forfatter med "En
idealist" og vandt i 1917 Nobelprisen i litteratur sammen med Henrik
Pontoppidan. Karl Gjellerup skrev romaner og noveller og var ofte
kritisk over for kristendommen og de gængse normer. Han var
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moderne gennembrud i dansk litteratur.
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