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Den lille Louise Guy de Maupassant Hent PDF Dagbladet Politiken bragte i de første 20 år af sin levetid en
mængde romaner og noveller af den franske realismes forfattere, deriblandt Guy de Maupassant - ofte næsten

samtidig med de franske føljeton-udgaver.

Denne lille samling omfatter novellerne

· Den lille Louise
- Postbuddet i en lille provinsby finder en dag det nøgne lig af en ung pige på sin vej

· Frøken Perle
- Den lille tilbageholdende frøken Perle er en slags inventar og halvvejs familiemedlem hos

familien Chantal - men hvor kommer hun egentlig fra?

· Værtshuset i Schwarenbach
- Da den ene af to førere i en bjerghytte forsvinder, driver hans spøgelse den anden til vanvid

· Den forliste
- Mo'r Patin er egentlig meget godt tilfreds med, at hendes voldelige mand er forsvundet på havet

- og så en dag køber hun en noget speciel papegøje ...

· Invaliden
- To gamle bekendte møder hinanden i en togkupé. Den ene er invalid, og den anden forsøger at
gætte hans historie siden de sidst sås - men den viser sig at være ganske anderledes, end han

forestiller sig

· Oliebjerget
- Præsten i en lille fiskerby i Provence får en dag besøg fra sin fortid

· Hvem ved?
- Patienten på et sindssygehospital fortæller sin mærkelige historie, og hvorfor han har trukket sig

tilbage fra verden

Novellerne danner et ganske repræsentativt udvalg af Maupassants novellekunst fra 1885 til hans død.
Politiken udgav dem senere samlet og med let reviderede tekster i bogform; denne udgave er baseret på de

originale føljetontekster fra avisen.
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historie, og hvorfor han har trukket sig tilbage fra verden

Novellerne danner et ganske repræsentativt udvalg af Maupassants
novellekunst fra 1885 til hans død. Politiken udgav dem senere
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