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Den sorte rose Birgit Pouplier Hent PDF Den sorte rose følger den unge, virkelystne smed Fritz Brincker, der i
1842 migrerer fra Tyskland til Vejle, hvor han omdanner en forgældet og ruineret smedje til en succesrig

møbelfabrik. Da Fritz 25 år senere får et sammenbrud, bliver han pludselig konfronteret med livets
skyggeside og oplever på egen krop, hvor uværdigt og uforstående man i forrige århundrede behandlede
psykisk syge mennesker. Romanen drager os ind i 1800-tallets til tider grusomme skikke, men den slipper
også solstråler ind ved at vise den rørende loyalitet og kærlighed, Fritz‘ familie udviser ham, når han har

allermest brug for det.

"Dette personlige drama lykkes det hende at levendegøre med en ofte forbløffende overlegenhed."

-Jens Kistrup, Berlingske Tidende

"Der er masser af dramatik i denne historie om en mand, der finder et ståsted i et andet land... Spændende og
velfortalt med en fin indlevelse i oplevelsen af at være lukket inde af afasien."

-May Schack, Politiken

"Birgit Pouplier udbygger virtuost situationer, vi alle kender... en nyskabelse, når det gælder om at få hold på
både fortid og nutid i en roman - virker meget stærkt. Vidtspændende og fascinerende."

-Eva Hein, B.T.

Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en dansk forfatter og skuespiller. Hun blev uddannet skuespiller fra Det
kongelige teaters elevskole og fortsatte herefter på Odense teater og Det ny teater. Hun rejste vidt omkring,

bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier udgav adskillige bøger både børnebøger,
novellesamlinger, voksenbøger og opsamlinger af hendes mange kroniker, som hun skrev til blandt andet

Berlingske.
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med livets skyggeside og oplever på egen krop, hvor uværdigt og
uforstående man i forrige århundrede behandlede psykisk syge

mennesker. Romanen drager os ind i 1800-tallets til tider grusomme
skikke, men den slipper også solstråler ind ved at vise den rørende
loyalitet og kærlighed, Fritz‘ familie udviser ham, når han har

allermest brug for det.

"Dette personlige drama lykkes det hende at levendegøre med en ofte
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