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Arken Kristian Elster Hent PDF Otte stormer ud af sit hus med sin elskede grønne hat trykket godt ned over
højre øre. Han vender sig om mod huset. Han er desperat og skræmt. Han holder det ikke ud længere. Der er
noget med det hus, men han ved ikke hvad. Det eneste han ved, er at han må gøre noget ved det – uanset om

han har ret eller ej ... og koste hvad det vil.

Kristian Elster (1881-1947) var en norsk forfatter, jurisk og litteraturhistoriker. Elster blev uddannet jurist i
1905 og fik sin litterære debut i 1907 med bogen "Fortællinger", men hans forfattergennembrud måtte vente
til 1911, hvor han udgav første bind i trilogien bestående af bindende "I lære", "Landevejen" (1912) og

"Mester" (1913). Elster udgav omkring 40 værker og skrev både romaner, skuespil og fortællinger. Han skrev
nogle af sine værker under pseudonymet Onkel Hans. I 1941 modtog han Gyldendals legat.
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