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Eventyr og fortællinger B. S. Ingemann Hent PDF Det høje spil. Et eventyr - Den unge Holger spiller højt
spil om et år af sit liv og sin kone og børn. Men pyt, han har jo hverken kone eller barn! Men det får han i
form af den skønne Mirza med den gyldne lok, og så bliver det alvor. For hvad er værdifuldt nok for en af
Helvedes' sendebude, til at man kan bytte sig sin elskede, sit liv og sin sjæl tilbage? Sfinxen. Et eventyr i

den callot-hoffmanske manér - Arnold køber sig en ny spadserestok af en gammel kone på gaden Hamborg.
Stokkens håndtag er udskåret som en sfinx, og Arnold benytter den straks på en spadseretur i en nærliggende
skov, hvor han falder og slår sig bevidstløs. Da han vågner, er han på et slot hos en dejlig jomfru, grevinde

Cordula. Altertavlen i Sorø - Grev Otto forelsker sig i jægeren Franz' datter Gjuliana. Franz søger at tale Otto
fra at ville ægte Gjuliana med forblommede hentydninger til en grufuld fortid, der også involverer Ottos
forældre.Moster Marie - Hr. Hind kurtiserer den smukke Marie, der er arving til en pæn formue. Han har
selv penge, så pengene er vel ikke drivkraften. På den anden siden stammer hans formue fra arven efter hans
første kone, der døde under mystiske omstændigheder efter et kort ægteskab. Er han en ny Rolf Blåskæg, som

Maries søster mener?

 

Det høje spil. Et eventyr - Den unge Holger spiller højt spil om et
år af sit liv og sin kone og børn. Men pyt, han har jo hverken kone
eller barn! Men det får han i form af den skønne Mirza med den

gyldne lok, og så bliver det alvor. For hvad er værdifuldt nok for en
af Helvedes' sendebude, til at man kan bytte sig sin elskede, sit liv og

sin sjæl tilbage? Sfinxen. Et eventyr i den callot-hoffmanske
manér - Arnold køber sig en ny spadserestok af en gammel kone på
gaden Hamborg. Stokkens håndtag er udskåret som en sfinx, og

Arnold benytter den straks på en spadseretur i en nærliggende skov,
hvor han falder og slår sig bevidstløs. Da han vågner, er han på et
slot hos en dejlig jomfru, grevinde Cordula. Altertavlen i Sorø -

Grev Otto forelsker sig i jægeren Franz' datter Gjuliana. Franz søger
at tale Otto fra at ville ægte Gjuliana med forblommede hentydninger



til en grufuld fortid, der også involverer Ottos forældre.Moster
Marie - Hr. Hind kurtiserer den smukke Marie, der er arving til en
pæn formue. Han har selv penge, så pengene er vel ikke drivkraften.
På den anden siden stammer hans formue fra arven efter hans første

kone, der døde under mystiske omstændigheder efter et kort
ægteskab. Er han en ny Rolf Blåskæg, som Maries søster mener?
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