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Vidunderlige verden (bd. 3) Karin Michaëlis Hent PDF "Da jeg, for længe siden, skrev ‘Træet på godt og
ondt‘, begyndte jeg med en afgjort sandfærdig skildring af min barndom og allertidligste ungdom. Men

pludselig svigtede modet mig, og jeg blandede sandhed og digtning sammen. Nu, hvor jeg har nået støvets år
og 6 til, har jeg besluttet at gøre fejlen god og fortsætte, hvor jeg slap den virkelighedstro gengivelse af liv og

levnet..."

Karin Michaëlis' (1872-1950) sidste værk var erindringerne Vidunderlige verden 1-3 (1948-50), der blev
færdigredigeret af Aase Hansen. De tre bind fortæller om barndommen, om ægteskabet med Sophus

Michaëlis, der samtidig bliver en åbning ind i den litterære verden, om de kulturelle rejser med ægtemanden
og vejen til forfatterskabet, hvor hun efterhånden finder sin egen stil.

I det sidste bind af Vidunderlige verden, "Lys og Skygge", fortæller Karin Michaëlis om sin efterhånden
internationale berømmelse og livet som meget rejsende forfatter – fra det helt store nationale og

internationale gennembrud med Den farlige Alder (1910), over det mislykkede ægteskab med amerikaneren,
diplomaten og professoren Charles Stangeland til sit sidste og store gennembrud med de syv Bibi-bøger om
en pigefigur, der i mange henseender kan læses som forgænger for Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe

(1946). De blev oversat til mere end 30 sprog.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

"Vidunderlige verden" er Karin Michaëlis memoirer i tre bind.

Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere og er oversat til talrige sprog.
Hun var forud for sin tid i sin skildring af pigers og kvinders psykologi og seksualitet.
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Karin Michaëlis' (1872-1950) sidste værk var erindringerne
Vidunderlige verden 1-3 (1948-50), der blev færdigredigeret af Aase
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Karin Michaëlis om sin efterhånden internationale berømmelse og
livet som meget rejsende forfatter – fra det helt store nationale og
internationale gennembrud med Den farlige Alder (1910), over det
mislykkede ægteskab med amerikaneren, diplomaten og professoren
Charles Stangeland til sit sidste og store gennembrud med de syv
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oversat til mere end 30 sprog.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

"Vidunderlige verden" er Karin Michaëlis memoirer i tre bind.

Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske
forfattere og er oversat til talrige sprog. Hun var forud for sin tid i

sin skildring af pigers og kvinders psykologi og seksualitet.
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