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Frank Dovers ansigt Johannes Buchholtz Hent PDF Sent i sit rige forfatterskab slap Johannes Buchholtz
forbindelsen til det, der ellers havde været grundlaget for hans romaner: Lillebyen, og det kendte hjemlige
samfunds fortrolige miljø, og kastede sig over såkaldt autentisk stof. Det blev til to store farverige romaner
Frank Dovers ansigt og Frank Dover og den lille kvinde, der fører læseren vidt omkring, til fjerne eksotiske
egne, dramatiske begivenheder og usædvanlige mennesker – i en handlingsmættet beretning om en eventyrlig
skæbne!
Johannes Buchholtz er født i 1882 og død i 1940. Han debuterede med romansuccesen Egholms Gud (1915),
og af hans mange følgende romaner kan blandt andet nævnes Clara van Haags mirakler (1916), Urolige hjerte
(1919), De smaa pile (1923), Under det gyldne træ (1925), Gudrun og Simon (1927), Susanne (1931), Frank
Dovers ansigt (1933), Frank Dover og den lille kvinde (1934), Mennesker vil være Guder (1935), Dr. Malthes
hus (1936) og God lille by (1937).
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