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"Lille Vorherre" Holger Rasmussen Hent PDF Livet i fiskerlejet Ternebo på Fyn er barsk. Fiskene er få, og

Peter "Vorherre" drikker sig ofte fra sans og samling. Hans kone Line tæver ofte på manden, og kun en eneste
glæde kender familien; sønnen Anders og de store drømme om deres egen fiskerbåd. Men da "Vorherre"

drukner i havet efter endnu en svirretur, står mor og barn alene. Anders er en stille dreng, hvis skæbne synes
lagt på forhånd. Men Line har mere viljestyrke end resten af fiskerlejet tilsammen, og drømmen kommer

endelig inden for rækkevidde. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Holger Rasmussen
(Poul Johan Holger Christian Rasmussen), 1870-1926. Dansk skuespiller, forfatter, komponist og

teaterdirektør. Debuterede i 1898 med digtsamlingen "Sommerbørn". Flamboyant af natur og med mange
talenter splittede han sine interesser ligeligt mellem sit forfattervirke og scenen. Størst kommerciel succes
havde han med krimiserien "København ved nat", som han skrev under pseudonymet Hugo Krantz sammen

med Axel Breidahl og Storm P.
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