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Hendes hjerte Holger Rasmussen Hent PDF "Har Vorherre givet dig et stort hjerte - du skal se, hvor

fordummelse hakker det småt! Har han givet dig en rig evne - du skal se, hvor misundelse trækker den ned!
Hak igen og træk igen - om du kan! Det er derpå, lykken beror! Men du kan ikke, min pige: du nænner, du tør
ikke..." Den forældreløse Lillian vokser op med skammen som en konstant følgesvend. Hendes far er buret
inde på en sindssygeanstalt, og hendes mor, der fulgte sit hjerte, snarere end at lade samfundet diktere sig,

flygtede til udlandet kort efter hendes fødsel. Opvokset hos gode, velmenende mennesker, der ikke forstår sig
på hverken hendes flyvske, kunstneriske sind eller dybe, følelsesladede anger over verdens uretfærdighed,
følger Lilian uundgåeligt i sine forældres fodspor med tragediens onde skæbne til følge. 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 mage
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.

 

"Har Vorherre givet dig et stort hjerte - du skal se, hvor fordummelse
hakker det småt! Har han givet dig en rig evne - du skal se, hvor

misundelse trækker den ned! Hak igen og træk igen - om du kan! Det
er derpå, lykken beror! Men du kan ikke, min pige: du nænner, du

tør ikke..." Den forældreløse Lillian vokser op med skammen som en
konstant følgesvend. Hendes far er buret inde på en sindssygeanstalt,
og hendes mor, der fulgte sit hjerte, snarere end at lade samfundet
diktere sig, flygtede til udlandet kort efter hendes fødsel. Opvokset
hos gode, velmenende mennesker, der ikke forstår sig på hverken
hendes flyvske, kunstneriske sind eller dybe, følelsesladede anger

over verdens uretfærdighed, følger Lilian uundgåeligt i sine
forældres fodspor med tragediens onde skæbne til følge. 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 mage 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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