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Treklang Jesper Ewald Hent PDF Forlaget skriver: "Treklang" består af tre elegante noveller fra 1950‘erne. I
"Primavera" møder vi den jurastuderende Carsten, hvis veninde Aase lige så stille sniger sig til at flytte ind
hos sig. Lidt for lidt forelsker han sig i hende, selvom han ved, at hun er en sorgløs vandrepokal, der går sin
vej uden videre forklaring, et kvarters tid inden manden bliver træt af hende. Alligevel er Aase noget helt
specielt, som man ikke så let skiller sig af med – ikke mindst fordi hun ligner Botticellis Primavera fra

Firenze.

Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han arbejdede som journalist på København,
B.T., de Ferslewske Blade og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym, Peberfuglen, som han

også anvendte, når han skrev humoristiske radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
forlagskonsulent og korrekturlæser. Hans forfatterskab omfatter romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-

samlinger og festskrifter.

 

Forlaget skriver: "Treklang" består af tre elegante noveller fra
1950‘erne. I "Primavera" møder vi den jurastuderende Carsten, hvis
veninde Aase lige så stille sniger sig til at flytte ind hos sig. Lidt for
lidt forelsker han sig i hende, selvom han ved, at hun er en sorgløs
vandrepokal, der går sin vej uden videre forklaring, et kvarters tid
inden manden bliver træt af hende. Alligevel er Aase noget helt

specielt, som man ikke så let skiller sig af med – ikke mindst fordi
hun ligner Botticellis Primavera fra Firenze.

Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han
arbejdede som journalist på København, B.T., de Ferslewske Blade

og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym,
Peberfuglen, som han også anvendte, når han skrev humoristiske

radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
forlagskonsulent og korrekturlæser. Hans forfatterskab omfatter
romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-samlinger og

festskrifter.
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