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Det må guderne vide Claus Senderovitz Hent PDF "Kender De det, når man lissom sidder fast? Og der bare
løber renter på og renter på og man betaler og betaler og gælden stiger og stiger? Og til sidst ka man bare
rende rundt og ruske i tremmerne og pelsen vokser og hjernen skrumper og så grynt, grynt, grynt, så er det

bare ikke til at være menneske længere..."

"Det må guderne vide" er en eventyrkomedie efter Aristofanes. Den viser på munter og humoristisk vis,
hvordan de græske guder, orakler og præster havde samme typer problemer, som vi kender dem i dag. Mød

blandt andre Plutos, rigdommens gud, og Penia, fattigdommens gudinde på besøg hos oraklet.

Claus Senderovitz (f. 1947) er en dansk forfatter, der især er kendt for sine mange letlæselige børnebøger.
Claus Senderovitz fik sin litterære debut med bogen "Gå i dybden, spring ned i kviksandet" i 1969 og har

siden modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond til sit arbejde.

 

"Kender De det, når man lissom sidder fast? Og der bare løber renter
på og renter på og man betaler og betaler og gælden stiger og stiger?
Og til sidst ka man bare rende rundt og ruske i tremmerne og pelsen
vokser og hjernen skrumper og så grynt, grynt, grynt, så er det bare

ikke til at være menneske længere..."

"Det må guderne vide" er en eventyrkomedie efter Aristofanes. Den
viser på munter og humoristisk vis, hvordan de græske guder, orakler
og præster havde samme typer problemer, som vi kender dem i dag.
Mød blandt andre Plutos, rigdommens gud, og Penia, fattigdommens

gudinde på besøg hos oraklet.

Claus Senderovitz (f. 1947) er en dansk forfatter, der især er kendt
for sine mange letlæselige børnebøger. Claus Senderovitz fik sin
litterære debut med bogen "Gå i dybden, spring ned i kviksandet" i
1969 og har siden modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond

til sit arbejde.
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