
Konsulinden
Hent bøger PDF

Jørgen Falk Rønne

Konsulinden Jørgen Falk Rønne Hent PDF Forlaget skriver: Da Konsul Petersen på sin rejse hjem til
Færøerne frier til sin unge kahytsjomfru, sender det jordskælv igennem det lille samfund deroppe. Men

selvom en kahytsjomfru er aldeles upassende for en mand af hans statur, er der dog alligevel noget ved den
unge piges væsen, der får ham til at kaste sig ud i eventyret. Dog frygter han sin husholderske Olevines
reaktion. Olevine, der har passet hus for ham i mange år, er et dydsmønster man kan vende og dreje og
undersøge med forstørrelsesglas uden at finde en eneste fejl hos; en dygtig skabning, men ikke af kød og

blod. Og hendes dom er hård og brutal. Den nye konsulinde passer slet ikke ind i det gode selskab, og det får
hun straks at mærke. Men Olevine gemmer på en hemmelighed, og da en fremmed dukker op i det lille

samfund, er det den lille konsulinde, der må tage affære …

Jørgen Falk Rønne (1865-1939), dansk præst og forfatter. Han var udstationeret som sognepræst i Sandoy på
Færøerne i seks år og blev så betaget af landet og dets folk, at han kastede sig ud i forfattergerningen, først
med "Færøerne" fra 1900, en saglig skildring af befolkningen, og dernæst med novellesamlingen "En modig
pige", der i dag regnes blandt hans bedste. Senere fulgte en lang række romaner og noveller ofte med motiver
fra Færøerne. Hans bøger vandt stor popularitet på grund af deres underholdende fortællinger og gode humør,

og næsten alle er trykt i flere oplag.
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frier til sin unge kahytsjomfru, sender det jordskælv igennem det lille
samfund deroppe. Men selvom en kahytsjomfru er aldeles upassende
for en mand af hans statur, er der dog alligevel noget ved den unge
piges væsen, der får ham til at kaste sig ud i eventyret. Dog frygter
han sin husholderske Olevines reaktion. Olevine, der har passet hus
for ham i mange år, er et dydsmønster man kan vende og dreje og
undersøge med forstørrelsesglas uden at finde en eneste fejl hos; en
dygtig skabning, men ikke af kød og blod. Og hendes dom er hård og
brutal. Den nye konsulinde passer slet ikke ind i det gode selskab, og

det får hun straks at mærke. Men Olevine gemmer på en
hemmelighed, og da en fremmed dukker op i det lille samfund, er det

den lille konsulinde, der må tage affære …

Jørgen Falk Rønne (1865-1939), dansk præst og forfatter. Han var
udstationeret som sognepræst i Sandoy på Færøerne i seks år og blev

så betaget af landet og dets folk, at han kastede sig ud i
forfattergerningen, først med "Færøerne" fra 1900, en saglig

skildring af befolkningen, og dernæst med novellesamlingen "En
modig pige", der i dag regnes blandt hans bedste. Senere fulgte en
lang række romaner og noveller ofte med motiver fra Færøerne.

Hans bøger vandt stor popularitet på grund af deres underholdende
fortællinger og gode humør, og næsten alle er trykt i flere oplag.
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