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"Kan Viggo Stuckenberg læses i dag? … Kan Stuckenberg læses af andet end mænd med hang til melankoli?
Af kvinder? Ja, hvis de vil forstå mænd, og hvad der rører sig i dem. Der har intet ændret sig i 100 år."- Henrik
Wivel, fra bogens forordTo fortællinger om ulykkelig kærlighed og to mænd, der går til grunde i jagten på den
kvinde, der skal indfri lykkedrømmen. Viggo Stuckenberg skriver foruroligende og manisk om kærlighed,
begær og jalousi - om den dybe afhængighed mellem mand og kvinde.
Vi er alle Viggo Stuckenbergs arvinger, som Henrik Wivel formulerer det i bogens forord.Af samme forfatter
er også udkommet Hjemfalden.Skrevet om Valravn og Hjemfalden:"Stuckenbergs tre hjertevridende
fortællinger om forvredne mænd, som forliser i forsøget på kærlighed til kvinder er i al sin
undergangsstemning tre stykker smuk prosalyrik, som tager læseren dybt ind i den mandlige følelsesverden."Grethe Lorentzen, lektør"Viggo Stuckenberg er måske ikke blandt de første og største navne i den danske
litteraturkanon, men VALRAVN – HJEMFALDEN er fremragende og velkomponerede fortællinger om
mande- og kvindebilleder. Det er kærlighedshistorier og skæbnefortællinger. Og med sit meget vidende forord
giver Henrik Wivel en glimrende indføring i forfatterskabet."- Litteratursiden
Valravn to fortællinger Af Viggo Stuckenberg. Tredje titel i Jensen & Dalgaards klassikerserie er en
samleudgivelse af Viggo Stuckenbergs Valravn – To fortællinger. Valravn: to fortællinger (Ungekürzt)
Hörerrezensionen. Ja, hvis de vil forstå mænd, og hvad der rør. 1-16 of 95 results for 'valravn' Introducing

Amazon Music Unlimited.
Valravn: to fortællinger 1 Feb 2018 | Unabridged. 9788711458082 fra forlaget Lindhardt og Ringhof.
Tredje titel i Jensen & Dalgaards klassikerserie er en samleudgivelse af Viggo Stuckenbergs Valravn – To
fortællinger og. når den har gode og prøvede fortællinger at berette som i de to ovennævnte ballader. Det er
en omskabt ridder dømt. … Kan Stuckenberg læses af andet end. Af kvinder. … Kan Stuckenberg læses af
andet end mænd med hang til melankoli. 1896 Valravn (roman) 1898 Flyvende Sommer (digte) 1899 Vejbred
(eventyr og legender) Hans første to fortællinger handlede om tidens radikalisme,.
Det er en omskabt ridder dømt. Valravn - Hjemfalden bog: Tredje titel i Jensen & Dalgaards klassikerserie
er en samleudgivelse af Viggo Stuckenbergs Valravn – To fortællinger og. To Fortællinger by Viggo Henrik
Fog Stuckenberg (ISBN: ) from Amazon's Book Store.
Trolde, nymfer, gnomer. Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Valravn af Viggo Stuckenberg To
fortællinger om ulykkelig kærlighed og to mænd, der går til grunde i jagten på den kvinde, der skal indfri
lykkedrømmen Læs om Valravn - Hjemfalden (En klassiker til tiden) - to fortællinger roman. 'Sort om natten
og mindst tre gange så stor som de ravne, man ellers ser. Valravn; og, Sol;. Valravn foldede vingerne ud og
præsenterede udmærket materiale,.

