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Det gode hjerte Jens Gielstrup Hent PDF Gustav er ung og forelsket. Han har hele sit liv foran sig og omgiver
sig med sine kammerater og Harriet, pigen han elsker. Men hvorend han vender sig, lurer krigen i horisonten.
Året er 1939, og overalt bliver der snakket om, at der er en krig på vej mod de ellers så fredelige egne. Harriet
tror ikke, at der bliver krig, men Gustav kan ikke lade være med at lægge mærke til avisplakaterne, der alle
sammen snakker om én ting: Europas skæbnetime. Jens Gielstrup (1917-1943) var en dansk forfatter og

journalist, der arbejdede som korrespondent for Politiken. Han gjorde desuden tjeneste under Royal Air Force
indtil han blev dræbt af en tysk konvoj i 1943. Gielstrup fik sin litterære debut i 1939 med romanen "Kys til

højre og venstre", som også gav ham H.C. Andersen-mindemedaljen. Derudover består Gielstrups
forfatterskab kun af et yderligere værk, reportageromanen "Det gode hjerte" (1939).

 

Gustav er ung og forelsket. Han har hele sit liv foran sig og omgiver
sig med sine kammerater og Harriet, pigen han elsker. Men hvorend
han vender sig, lurer krigen i horisonten. Året er 1939, og overalt
bliver der snakket om, at der er en krig på vej mod de ellers så

fredelige egne. Harriet tror ikke, at der bliver krig, men Gustav kan
ikke lade være med at lægge mærke til avisplakaterne, der alle

sammen snakker om én ting: Europas skæbnetime. Jens Gielstrup
(1917-1943) var en dansk forfatter og journalist, der arbejdede som
korrespondent for Politiken. Han gjorde desuden tjeneste under
Royal Air Force indtil han blev dræbt af en tysk konvoj i 1943.

Gielstrup fik sin litterære debut i 1939 med romanen "Kys til højre
og venstre", som også gav ham H.C. Andersen-mindemedaljen.

Derudover består Gielstrups forfatterskab kun af et yderligere værk,
reportageromanen "Det gode hjerte" (1939).
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