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Valravn - to fortællinger Viggo Stuckenberg Hent PDF "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 forord

To 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

 

"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 forord

To 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
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