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Lykke-Per - 1. del Henrik Pontoppidan Hent PDF Pastor Sidenius var præst i en lille østjysk købstad, der lå
inde i bunden af en fjord. Han og hans kone havde efterhånden fået ti børn, som de næsten alle var stolte af.

Det var kun det mellemste barn Per, der voldte sorger. Han var en vild dreng.
Per havde fra ganske lille følt sig fremmed i sit hjem. Han begyndte at spørge sig selv, om han nu også hørte

hjemme der. Var han måske i virkeligheden et kongebarn, som var født til noget stort?
Lykke Per er en roman om en mand, der i en ung alder beslutter sig til at sige farvel til sit fattige

barndomshjem og den lille provinsby, hvor han er vokset op. Han vil ud i verden og gøre sin lykke, og han
føler selv meget stærkt, at han er en erobrer.

Lykke-Per er oversat til 16 sprog. Første udgave udkom som 3-bindsværk i 1904. 2. udgave fra 1905 og 3.
udgave fra 1908 udkom også som 3-bindsværk, mens 4. udgave udkom som 2-bindsværk i 1918. Den

bearbejdede udgave bygger på 1908 udgaven.
Lykke Per er indtalt i moderat læsehastighed af Morten Thunbo.

Spilletid ca 265 minutter.

 

Pastor Sidenius var præst i en lille østjysk købstad, der lå inde i
bunden af en fjord. Han og hans kone havde efterhånden fået ti børn,
som de næsten alle var stolte af. Det var kun det mellemste barn Per,

der voldte sorger. Han var en vild dreng.
Per havde fra ganske lille følt sig fremmed i sit hjem. Han begyndte
at spørge sig selv, om han nu også hørte hjemme der. Var han måske

i virkeligheden et kongebarn, som var født til noget stort?
Lykke Per er en roman om en mand, der i en ung alder beslutter sig
til at sige farvel til sit fattige barndomshjem og den lille provinsby,



hvor han er vokset op. Han vil ud i verden og gøre sin lykke, og han
føler selv meget stærkt, at han er en erobrer.
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1918. Den bearbejdede udgave bygger på 1908 udgaven.
Lykke Per er indtalt i moderat læsehastighed af Morten Thunbo.
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