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Et købmandshus i skærgården - Bind 4 Emilie Flygare-Carlén Hent PDF ""Ubehagelige sager, hr. Hjelm,
forbistret ubehagelige sager! Og skønt jeg hellere vilde have aflagt dette besøg hos enhver som helst anden,

siger jeg dog ligesom assistent Guldbrandsen: "Pligten går frem for alt!" Loven gør ikke mange
omstændigheder, og det samme må blive tilfældet med mig."

"Hvad skulde JEG have udestående med loven?" spurgte Hjelm forundret – men i det samme huskede han på
alle de advarsler, han havde fået med hensyn til Holts smugleri, og at hemmeligheden netop var forvaret i

pakhuset."

"Et købmandshus i skærgården" fortæller historien om den unge købmand Åke Hjelm og hans yndige hustru
Emilia, om den kække toldløjtnant Gudmar, der ikke må få den kloge, kønne købmandsdatter Majken – og

om kompagnonen Wilhelm Holt, der viser sig at være alle tiders skurk…

Det er spændende, højdramatisk og hjertegribende læsning om mennesker, der elsker, kæmper, lider – og om
de ondes kamp mod det gode!

Emilie Flygare-Karlén (1807-1892) var en svensk forfatter, der skrev en lang række romaner, der ofte foregik
på hendes hjemstavn i kystsamfundet i Bohuslän og i Stockholms overklassemiljø, som hun senere blev en
del af. Emilie Flygare-Karléns romaner er blevet oversat til en lang række fremmedsprog, og flere af dem er

blevet lavet til populære spillefilm.

 

""Ubehagelige sager, hr. Hjelm, forbistret ubehagelige sager! Og
skønt jeg hellere vilde have aflagt dette besøg hos enhver som helst
anden, siger jeg dog ligesom assistent Guldbrandsen: "Pligten går

frem for alt!" Loven gør ikke mange omstændigheder, og det samme
må blive tilfældet med mig."

"Hvad skulde JEG have udestående med loven?" spurgte Hjelm
forundret – men i det samme huskede han på alle de advarsler, han
havde fået med hensyn til Holts smugleri, og at hemmeligheden

netop var forvaret i pakhuset."

"Et købmandshus i skærgården" fortæller historien om den unge
købmand Åke Hjelm og hans yndige hustru Emilia, om den kække

toldløjtnant Gudmar, der ikke må få den kloge, kønne
købmandsdatter Majken – og om kompagnonen Wilhelm Holt, der

viser sig at være alle tiders skurk…

Det er spændende, højdramatisk og hjertegribende læsning om
mennesker, der elsker, kæmper, lider – og om de ondes kamp mod

det gode!

Emilie Flygare-Karlén (1807-1892) var en svensk forfatter, der skrev
en lang række romaner, der ofte foregik på hendes hjemstavn i



kystsamfundet i Bohuslän og i Stockholms overklassemiljø, som hun
senere blev en del af. Emilie Flygare-Karléns romaner er blevet
oversat til en lang række fremmedsprog, og flere af dem er blevet

lavet til populære spillefilm.
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