
Målet nået
Hent bøger PDF

Adolph Stender
Målet nået Adolph Stender Hent PDF I fjerde og sidste bind af Adolph Stenders kostskoleserie følges de tre
drenge Otto, Poul og Ditlev i deres dagligdag på det sidste år på kostkolen. Det tre venners skolegang følges,

men også ferierne på landet bliver noget af en oplevelse for de tre drenge - og for nogen af dem bliver
fænomenet af gå gennem ild og vand pludselig til virkelighed. Soraner-serien af Adolph Stender følger en
gruppe friske drenge, der har deres daglige gang på Sorø Akademi, på deres mange eventyr. Serien består af
bøgerne: "Frisk Mod", "Skolekammerater", "Drenge er drenge" og "Målet nået". Den danske forfatter Adolph
Stender (1876-1946) er kendt som en af de væsentligste bidragydere til dansk børnelitteratur henvendt til
drenge. Stender fik sin litterære debut i 1906 med teksterne "Frisk mod!", men der skulle gå flere år, før

Stender udgav endnu en bog. Denne gang var der tale om ungdomsfortællingen "Høg over høg", der udkom i
1909. Herefter udgav Adolph Stender mere end et dusin børnebøger; den sidste ("Målet nået") i 1945.

 

I fjerde og sidste bind af Adolph Stenders kostskoleserie følges de tre
drenge Otto, Poul og Ditlev i deres dagligdag på det sidste år på
kostkolen. Det tre venners skolegang følges, men også ferierne på

landet bliver noget af en oplevelse for de tre drenge - og for nogen af
dem bliver fænomenet af gå gennem ild og vand pludselig til
virkelighed. Soraner-serien af Adolph Stender følger en gruppe

friske drenge, der har deres daglige gang på Sorø Akademi, på deres
mange eventyr. Serien består af bøgerne: "Frisk Mod",

"Skolekammerater", "Drenge er drenge" og "Målet nået". Den
danske forfatter Adolph Stender (1876-1946) er kendt som en af de

væsentligste bidragydere til dansk børnelitteratur henvendt til
drenge. Stender fik sin litterære debut i 1906 med teksterne "Frisk
mod!", men der skulle gå flere år, før Stender udgav endnu en bog.
Denne gang var der tale om ungdomsfortællingen "Høg over høg",
der udkom i 1909. Herefter udgav Adolph Stender mere end et dusin

børnebøger; den sidste ("Målet nået") i 1945.
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