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Tæppefald Ole Juul Hent PDF Til trods for sin velstand er Herbert Alminds liv langt fra lykkeligt. Han er en
ensom gammel mand, en sortseer med en broget fortid. Mødet med to tilfældige unge mennesker får ham til
at betro dem sin livshistorie, der spænder over tre skelsættende epoker i hans egen og hans lands historie:

besættelsestiden, efterkrigstiden og velfærdssamfundets epoke.

Ole Juuls "Tæppefald" er en usentimental og skarp fortælling om at blive gammel, men det er også
beretningen om et lidenskabeligt selvopgør, der har en rensende effekt på sin fortæller.

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland
og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943
flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer

lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.

 

Til trods for sin velstand er Herbert Alminds liv langt fra lykkeligt.
Han er en ensom gammel mand, en sortseer med en broget fortid.

Mødet med to tilfældige unge mennesker får ham til at betro dem sin
livshistorie, der spænder over tre skelsættende epoker i hans egen og

hans lands historie: besættelsestiden, efterkrigstiden og
velfærdssamfundets epoke.

Ole Juuls "Tæppefald" er en usentimental og skarp fortælling om at
blive gammel, men det er også beretningen om et lidenskabeligt

selvopgør, der har en rensende effekt på sin fortæller.

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der
arbejdede som korrespondent i Norge, Finland og Tjekkoslovakiet

under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for
modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943 flygte til Sverige, hvor hans

første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange
forskellige genrer lige fra serien af drengebøger om Jesper til

rejselitteratur og voksenromaner.
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