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Olivenlunden Anne Chaplin Hansen Hent PDF OLIVENLUNDEN er en novellesamling af den danske
forfatter Anne Chaplin Hansen. Handlingen er henlagt til Italien og Frankrig, og miljøet er den franske

overklasses sorgløse levevis og tilværelse. Skrivestilen er elegant og let fabulerende, og novellerne giver en
interessant og charmerende skildring af tilværelsens rytme og menneskets værdier: familiesammenhold,
kærligheden til børnene, ungdommens spirende forelskelse. OLIVENLUNDEN er Anne Chaplin Hansens
debut som forfatter og udkom første gang i 1956. Flere af novellerne er tidligere udgivet som kronikker i
dagblade, men foreligger her som et samlet og afrundet hele. Anna Chaplin Hansen (født 1924) er dansk
forfatter, oversætter og teater- og litteraturanmelder. Med en fransk mor har Anna Chaplin Hansen et nært
forhold til Frankrig, hvor også mange af hendes bøger foregår. Hun er uddannet cand. mag. i 1951 og har

siden 1955 arbejdet som anmelder ved Jyllandsposten. I 1956 debuterede hun som forfatter med
novellesamlingen OLIVENLUNDEN.

 

OLIVENLUNDEN er en novellesamling af den danske forfatter
Anne Chaplin Hansen. Handlingen er henlagt til Italien og Frankrig,
og miljøet er den franske overklasses sorgløse levevis og tilværelse.
Skrivestilen er elegant og let fabulerende, og novellerne giver en
interessant og charmerende skildring af tilværelsens rytme og

menneskets værdier: familiesammenhold, kærligheden til børnene,
ungdommens spirende forelskelse. OLIVENLUNDEN er Anne

Chaplin Hansens debut som forfatter og udkom første gang i 1956.
Flere af novellerne er tidligere udgivet som kronikker i dagblade,
men foreligger her som et samlet og afrundet hele. Anna Chaplin
Hansen (født 1924) er dansk forfatter, oversætter og teater- og

litteraturanmelder. Med en fransk mor har Anna Chaplin Hansen et
nært forhold til Frankrig, hvor også mange af hendes bøger foregår.
Hun er uddannet cand. mag. i 1951 og har siden 1955 arbejdet som
anmelder ved Jyllandsposten. I 1956 debuterede hun som forfatter



med novellesamlingen OLIVENLUNDEN.
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