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Europas øgle Carl Muusmann Hent PDF "Det var en varm Sommerdag i Midten af Juli.
En lummer, trykkende Tordenluft laa som et Uvejr over hele Evropa. Diplomaterne var telegrafisk kaldt hjem
fra Badestederne og havde over Hals og Hoved afbrudt deres Ferie. Ærgerlige, gnavne og nervøse sad de nu i
Gestandtskabshotellerne og Udenrigsministeriets kvalme Lokaler, medens de atter længtes ud mod Skov, Sø

og Bjærge.
Som saa ofte før rettede Blikkene sigmod Balkanhalvøen, den store, evropæiske Uro- og Skysamler.

Tættere og tættere trak det sammen med truende Mørke paa den politiske Himmel trods den høje, klare
Sommerdags Sollys."

En spændingsroman om storpolitisk hasardspil i Europa i begyndelsen af 1900-tallet.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Carl Muusmann (1863-1936) var en dansk forfatter og journalist. Han blev født i Slesvig men flyttede i sin
barndom til Roskilde og sidenhen til København. Carl Muusmann arbejde som journalist ved forskellige

aviser og dagblade. Blandt andet kan nævnes Berlingske Tidende og Nationaltidende.

Han debuterede som forfatter med novellesamlingen "Forfløjne Pile" i 1887, der blev efterfulgt af en række
romaner. Carl Muusmann blev særlig kendt for sine kriminalromaner, hvor han var noget af en pioner.

Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som udgangspunkt for Carl Th. Dreyers stumfilm med
samme navn, der havde premiere i 1917.

 

"Det var en varm Sommerdag i Midten af Juli.
En lummer, trykkende Tordenluft laa som et Uvejr over hele Evropa.
Diplomaterne var telegrafisk kaldt hjem fra Badestederne og havde
over Hals og Hoved afbrudt deres Ferie. Ærgerlige, gnavne og

nervøse sad de nu i Gestandtskabshotellerne og Udenrigsministeriets
kvalme Lokaler, medens de atter længtes ud mod Skov, Sø og

Bjærge.
Som saa ofte før rettede Blikkene sigmod Balkanhalvøen, den store,

evropæiske Uro- og Skysamler.
Tættere og tættere trak det sammen med truende Mørke paa den
politiske Himmel trods den høje, klare Sommerdags Sollys."

En spændingsroman om storpolitisk hasardspil i Europa i
begyndelsen af 1900-tallet.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Carl Muusmann (1863-1936) var en dansk forfatter og journalist.
Han blev født i Slesvig men flyttede i sin barndom til Roskilde og
sidenhen til København. Carl Muusmann arbejde som journalist ved
forskellige aviser og dagblade. Blandt andet kan nævnes Berlingske

Tidende og Nationaltidende.



Han debuterede som forfatter med novellesamlingen "Forfløjne Pile"
i 1887, der blev efterfulgt af en række romaner. Carl Muusmann blev
særlig kendt for sine kriminalromaner, hvor han var noget af en

pioner. Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som
udgangspunkt for Carl Th. Dreyers stumfilm med samme navn, der

havde premiere i 1917.
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