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Det gyldne rav Poul Ørum Hent PDF Psykologisk udviklingsroman om den vestjyske forfatter Tyge, der
befinder sig midt i en stormende midtvejskrise. Hvem er han? Hvor skal han hen? Og hvordan skal en sær
snegl som ham nogensinde finde en kvinde, der ikke blot kan elske ham, men holde ham ud i længere tid ad
gangen - og vice versa. Tyge kaster sig ud i en række fejlslagende forhold til forskellige kvinder. Træt af
tilværelsen og den svære kærlighed, er Tyge lige ved at smide håndklædet i ringen og opgive at finde én at

dele livet med. Men så opdager han Agnete...

Poul Ørum (1919 - 1997) var en af det 20. århundredes mest kendte og elskede forfattere i Danmark. Han
debuterede i 1953, men slog især sit navn fast i 1958 med romanen "Lyksalighedens ø". Senere blev han

kendt for krimierne med kriminalassistent Jonas Mørck i centrum. Poul Ørums forfatterskab var ofte præget af
en optagethed af samfundets yderområder, uretfærdigheder og de svage skikkelsers skæbner.
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