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Alberte og Jakob Cora Sandel Hent PDF Alberte vokser op i et embedsmandshjem i det nordlige Norge.
Udadtil virker Alberte som en stille og lidt forsagt pige, men inden i hende buldrer en kraftig udrejselængsel.
En lyst til at se og mærke verden, ligesom hendes bror Jakob, der er stukket til søs og som sender hende

postkort fra fjerne egne af jorden. Mon Alberte også kommer af sted?

Første del af serien om Alberte og Jakob.

En kvindes famlende søgen efter frihed og lykke fra hendes triste barndom i en norsk provinsby over parisisk
bohemeliv til hun vender tilbage til Norge og helliger sig sin kunst, at digte.

Cora Sandel er et pseudonym for den norske forfatter Sara Cecilia Görvell Fabricius. Fabricius blev født i
Kristiania (Oslo), men voksede op i Tromsø i Nordnorge. I 1921 flyttede hun til Sverige, efter at have boet i
Paris i mange år. Romanen Alberte og Jakob (1926) blev den første i en trilogi sammen med Alberte og

friheten (1931) og Bare Alberte (1939), der alle solgte i store oplag. Til trods for stor litterær succes skjulte
Fabricius sig bag sit pseudonym hele livet og levede tilbagetrukket fra offentligheden.
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