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Lykkens blå forel Hilmar Wulff Hent PDF Den kinesiske pige Lille-Glæde er kun fire år, da floden kommer
og tager hendes forældre. Hendes farbror tager hende til sig, selvom han så ofte begræder, at hun kun blev en
pige, og at faren aldrig nåede at få en søn, der kunne føre slægten videre. Hvor ondt det end gør for den lille
pige at høre, så lykkes det hende at hæve sig over det. Efter kommunismens indtog i Kina forandrer meget sig
i det konservative samfund – både til det værre og det bedre. Lille-Glæde bliver valgt til borgmester for sin
landsby, noget der var utænkeligt gennem hele hendes barndom. Men kommunismen kræver også en høj pris

af menneskene, som betales på mange forskellige måder.

"Lykkens blå forel" er en nuanceret beskrivelse af det kommunistiske Kina. Den efterfølges af romanen
"Kuan Yin‘s klokke".

Hilmar Wulff (1908-1984) var en dansk forfatter, der tilbragte store dele af sit liv på rejser rundt omkring i
verden. Disse rejser bragte ham blandt andet til Kina og Amerika, før han atter vendte hjem. Under den tyske
besættelse i 1940‘erne deltog Hilmar Wulff aktivt i frihedskampen og måtte i 1943 flygte til Sverige. Det var
først i denne periode, at Hilmar Wulffs forfatterskab reelt tog form, og blandt andet de mange rejser gav ham
materiale til flere romaner, heriblandt "Sådan noget sker faktisk" (1943) og "Arbejdets sang" (1945). Hilmar
Wulff modtog et væld af priser for sin litteratur, blandt andet Kollegernes ærespris, Nexøprisen og LO‘s

kulturpris.
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tager hendes forældre. Hendes farbror tager hende til sig, selvom han
så ofte begræder, at hun kun blev en pige, og at faren aldrig nåede at
få en søn, der kunne føre slægten videre. Hvor ondt det end gør for
den lille pige at høre, så lykkes det hende at hæve sig over det. Efter
kommunismens indtog i Kina forandrer meget sig i det konservative
samfund – både til det værre og det bedre. Lille-Glæde bliver valgt
til borgmester for sin landsby, noget der var utænkeligt gennem hele
hendes barndom. Men kommunismen kræver også en høj pris af
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Kina. Den efterfølges af romanen "Kuan Yin‘s klokke".

Hilmar Wulff (1908-1984) var en dansk forfatter, der tilbragte store
dele af sit liv på rejser rundt omkring i verden. Disse rejser bragte
ham blandt andet til Kina og Amerika, før han atter vendte hjem.

Under den tyske besættelse i 1940‘erne deltog Hilmar Wulff aktivt i
frihedskampen og måtte i 1943 flygte til Sverige. Det var først i
denne periode, at Hilmar Wulffs forfatterskab reelt tog form, og
blandt andet de mange rejser gav ham materiale til flere romaner,
heriblandt "Sådan noget sker faktisk" (1943) og "Arbejdets sang"
(1945). Hilmar Wulff modtog et væld af priser for sin litteratur,

blandt andet Kollegernes ærespris, Nexøprisen og LO‘s kulturpris.
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