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Canterville-spøgelset Oscar Wilde Hent PDF Oscar Wilde skrev en del mindre fortællinger og eventyr - ofte
meget poetiske og drømmende, men med en besk slutning - som oprindelig blev udgivet i fire små samlinger
mellem 1888 og 1894. Her får du: Canterville spøgelset Modelmillionæren Sfinksen uden hemmelighed Den
lykkelige prins Nattergalen og rosen Den egenkærlige kæmpe Den hengivne ven Den fornemme raket Den

unge konge Infantaens fødselsdag Fiskeren og hans sjæl Stjernebarnet samt de seks små Prosadigte:
Kunstneren, Velgøreren, Disciplen, Mesteren, Dommens hus, Visdommens lærer, som ikke tidligere har været

udgivet i dansk oversættelse. Man skal ikke lade sig narre af, at en del af fortællingerne bærer navn af
eventyr og har børn i hovedrollerne. Wilde præsenterede dem ofte som en del af underholdningen ved

middagsselskaber, og udtalte i forbindelse med samlingen "House of Pomegranates", at "dens mål var hverken
det engelske barn eller det engelske publikum i det hele taget."
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blev udgivet i fire små samlinger mellem 1888 og 1894. Her får du:
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