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Eventyr om små og store Peter Nansen Hent PDF Peter Nansen bliver ofte set som en elegant verdensmand,
som forstod sig på at gøre forretning. Men i "Eventyr om små og store", der er skrevet året før hans død,

oplever vi en helt anden side af ham. Eventyrerne viser en hengiven far, som fortæller om sin nyfødtes første
tid; her er historier om hunde og katte og om engle og kærlighed.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Peter Nansen (1861-1918) var en dansk forfatter, journalist og direktør for forlaget Gyldendal. Han arbejdede
i mange år som journalist på Politiken, hvor han blandt andet skrev sammen med Georg Brandes. Som

forfatter var Peter Nansen undertiden lige lovligt vovet efter datidens danske standarder, men han vandt ikke
desto mindre et stort publikum både i Danmark og store dele af Europa for sine mange noveller og romaner.
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