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Kærlighedens vækst A.C. Andersen Hent PDF Digteren Aksel Hørve drages bestandigt af erotikkens
lokkende væsen i sine tanker, men når han møder kvinder af kød og blod, frastødes han af deres

ufuldstændighed. Den smukke, uopnåelige Bode Kähler er måske undtagelsen, men Bode gemmer på sine
egne lidenskaber … A.C. Andersen har med "Kærlighedens vækst" skrevet en dyb meditation over
kærligheden set gennem øjnene på en fortvivlet digter og den stærke kvindeskikkelse, han på afstand

forelsker sig i. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. A.C. Andersen, Anders Christian
Andersen, 1874-1928, dansk forfatter, levede et lykkeligt barndomsliv som vogterdreng i Vendsyssel. Her fik
han det intime kendskab til naturen, som præger hans bøger, og han indtager en vigtig og smuk plads inden

for dansk hjemstavnsdigtning. Hans menneskeskildringer er dybe og indtrængende, båret af en ægte
medfølelse og stærk harme over for al slags undertrykkelse og uret.
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