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Stygge Krumpen 1 Thit Jensen Hent PDF I Stygge Krumpen, én af Thit Jensens mest læste og elskede
romaner, føres læseren igennem et malerisk billede af Danmark i 1500-tallets reformationstid. Tidens konflikt
mellem protestantisme og katolicisme indebærer store indre kampe for biskoppen Stygge Krumpen. Han

plages nemlig af modstridende følelser af fordærvets lyst og begær over for moralens ansvar og pligt. Stygge
Krumpen er en poetisk roman fyldt med smukke formuleringer, som giver den historiske fortælling om et

Danmark i bevægelse en dybde, som kun få andre end netop Thit Jensen ville kunne gøre det. Dette er Stygge
Krumpens del 1 af 2.

I samarbejde med eReolen præsenterer Saga Egmont "Stærke stemmer" - en lydbogsserie af klassiske titler
indlæst af de bedste stemmer. Her er det "Stygge Krumpen 1" af Thit Jensen indlæst af forfatter,

skuespillerinde og foredragsholder Chili Turèll.
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