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Om ”Edwardsgave” - lydbog

“Edwardsgave” favner over ca. 150 begivenhedsrige år i Danmarks historie fra 1754 til omkring 1895.

Den skildrer fra den blomstrende handelsperiode, hvor de store Ostindiafarere drog ud på langfart for at vende
hjem fuldt lastede med Østens rigdomme.

Den skildrer episoder fra Slaget på Reden i 1801 og Københavns bombardement i 1807, følger
frihedsbevægelsen op til Grundloven af 1848, årene efter Treårskrigen, “Nådsensårene”, nederlaget i 1864 og

fortsætter op i det 20. århundrede.

Der indgår et spraglet persongalleri med familierne Valeur og Krüger som midtpunkt, og ind imellem spinder
sig kærlighedshistorier og familietragedier. Indavl og manglende erotisk selvkontrol er begge familiers store

svaghed, i takt med at de gifter sig ind i hinanden, skønt mændene har affærer til højre og venstre med
dæmonisk forførende kvindeskikkelser.

Rækkefølge i Edwardsgave:

1: Købmænd

2: Valeur og Krüger

3: Dæmringstider

4: Nådens år

5: Nederlagets børn

”Edwardsgave” er indlæst som lydbog af Agnethe Bjørn

 

Gyrithe Lemche (1866 – 1945) skrev i årene 1900 – 1912 den store,
danske slægtsroman:“Edwarsgave”, som foregår omkring Furesø på

Sjælland.

Om ”Edwardsgave” - lydbog

“Edwardsgave” favner over ca. 150 begivenhedsrige år i Danmarks
historie fra 1754 til omkring 1895.

Den skildrer fra den blomstrende handelsperiode, hvor de store



Ostindiafarere drog ud på langfart for at vende hjem fuldt lastede
med Østens rigdomme.

Den skildrer episoder fra Slaget på Reden i 1801 og Københavns
bombardement i 1807, følger frihedsbevægelsen op til Grundloven af
1848, årene efter Treårskrigen, “Nådsensårene”, nederlaget i 1864 og

fortsætter op i det 20. århundrede.

Der indgår et spraglet persongalleri med familierne Valeur og Krüger
som midtpunkt, og ind imellem spinder sig kærlighedshistorier og
familietragedier. Indavl og manglende erotisk selvkontrol er begge
familiers store svaghed, i takt med at de gifter sig ind i hinanden,
skønt mændene har affærer til højre og venstre med dæmonisk

forførende kvindeskikkelser.

Rækkefølge i Edwardsgave:

1: Købmænd

2: Valeur og Krüger

3: Dæmringstider

4: Nådens år

5: Nederlagets børn

”Edwardsgave” er indlæst som lydbog af Agnethe Bjørn

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Edwardsgave 1 - Købmænd&s=dkbooks

