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Troskabsprøven Peter Nansen Hent PDF Fru B. er oprevet, ja, ligefrem forarget over en kone, som letsindigt
og systematisk bedrager sin intetanende og håbløst hengivne mand! Selv i et kunstnerselskab, som de alle
begår sig i, er den slags opførsel ildeset. Men selv den unge malers nære ven Franz Hein vil ikke tage

snakken med ham og afsløre sandheden om hustruens utroskab. Og da Franz fortæller fru B. hvorfor, får det
den ellers så fattede frue til at rødme …

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.

 

Fru B. er oprevet, ja, ligefrem forarget over en kone, som letsindigt
og systematisk bedrager sin intetanende og håbløst hengivne mand!

Selv i et kunstnerselskab, som de alle begår sig i, er den slags
opførsel ildeset. Men selv den unge malers nære ven Franz Hein vil
ikke tage snakken med ham og afsløre sandheden om hustruens

utroskab. Og da Franz fortæller fru B. hvorfor, får det den ellers så
fattede frue til at rødme …

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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