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Kærligheden er pragtfuld Carl Bang Hent PDF Forlaget skriver: "Eva handler rent instinktivt: Frk. Lundquist
mærker en sviende hånd på sin kind og hendes hylen standser.

Ingrid der kommer ind med nogle kager hun har været nede efter, møder to grædende kvinder. Men hvor
forskellige deres gråd er. Lundquist græder som den forurettede, misbrugte græder. Men Eva stryger tårene

væk så hurtigt de kommer. Hun er vred.

Så græder Ingrid også. Som ganske unge kvinder græder. Gråden hjælper. Hverdagen tager atter form.
Telefonen ringer. Eva tager den og bryder ud i latter.

-Hej med dig, nu skal du høre, Carl Gustav har taget evig afsked..."

"Kærligheden er pragtfuld" består af 10 noveller af den prisbelønnede forfatter Carl Bang.

Indhold
"Vinter i Berlin"

"Et styrt"
"Syrener i hækken"
"En sidste hilsen"

"Kærligheden er pragtfuld"
"Udsigt til Ætna"
"Et hus i mosen"

"Sommer for Espen"
"Ida"

"Krise ved havet"

Carl Bang (1928-1998) var en dansk forfatter og digter. Han blev født i Aabenraa og voksede op i Viborg.
Som 18-årig debuterede han med digtsamlingen "Vandfald og vindeltrapper". Carl Bang kastede sig

efterfølgende over prosaen og skrev både romaner og noveller.

Hans engagement i politik og samfund præger en del af hans forfatterskab, hvor særligt forholdet mellem
socialklasserne er et genkommende tema.

Carl Bang modtog i løbet af sin karriere en lang række anerkendelser. Her kan blandt andet nævnes Statens
kunstfonds livsvarige ydelse i 1981, Henrik Pontoppidans Mindefonds Legat i 1986 og Herman Bangs

Mindelegat i 1992.

 

Forlaget skriver: "Eva handler rent instinktivt: Frk. Lundquist
mærker en sviende hånd på sin kind og hendes hylen standser.

Ingrid der kommer ind med nogle kager hun har været nede efter,
møder to grædende kvinder. Men hvor forskellige deres gråd er.

Lundquist græder som den forurettede, misbrugte græder. Men Eva
stryger tårene væk så hurtigt de kommer. Hun er vred.

Så græder Ingrid også. Som ganske unge kvinder græder. Gråden
hjælper. Hverdagen tager atter form. Telefonen ringer. Eva tager den

og bryder ud i latter.



-Hej med dig, nu skal du høre, Carl Gustav har taget evig afsked..."

"Kærligheden er pragtfuld" består af 10 noveller af den
prisbelønnede forfatter Carl Bang.

Indhold
"Vinter i Berlin"

"Et styrt"
"Syrener i hækken"
"En sidste hilsen"

"Kærligheden er pragtfuld"
"Udsigt til Ætna"
"Et hus i mosen"

"Sommer for Espen"
"Ida"

"Krise ved havet"

Carl Bang (1928-1998) var en dansk forfatter og digter. Han blev
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