
Jeg – et menneske
Hent bøger PDF

Sverre Holm
Jeg – et menneske Sverre Holm Hent PDF I sidste del af trilogien om Sverre Holm er Sverre kommet nogle
skridt tættere på at løse livets største mysterium og sit eget største problem, kvinden. Hans mange kejtede
erfaringer i erotikkens forunderlige og skræmmende verden har ikke forjaget det fortærende behov efter at

opleve ægte kærlighed på krop og sind og på godt og ondt. Mange umodne forestillinger om kvinden som en
hysterisk krydsning mellem et tilbagestående og foragteligt hundyr og en mystisk guddom bliver gjort til

skamme, da han under dramatiske og uhyggelige omstændigheder endelig finder en varmblodig kvinde, som
han ikke bare kan elske, men også stole på. Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter,
der debuterede i 1940 med romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkogt roman" og skrev senere trilogien "Jeg
– en mand" under pseudonymet Sverre Holm. Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds

Engangsydelse samt Helge Rode Legatet og Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet.
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