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Samlede noveller og udvalgte digte J.P. Jacobsen Hent PDF J.P. Jacobsen debuterede som forfatter med
novellen "Mogens" i et tidsskrift i 1872, og sidenhen udgav han en bred vifte af noveller, digte og romaner.
Her er de alle samlet sammen med et stort udvalg af hans digte. Samlingen indeholder også den populære
novelle "To verdener", der fortæller historien om en syg kvindes søgen efter at blive helbredt. Hun har søgt
nært og fjernt efter hjælp og tyr til sidst til overnaturlige midler. Men det skal vise sig at være noget ganske

andet, der - måske - redder hende.

J.P. Jacobsen (1847-1885) var en dansk forfatter, der trods sin korte levetid formåede at bidrage til den
europæiske digtning. Kort opremset består J.P. Jacobsens litterære arbejde af to romaner ("Fru Marie Grubbe"
fra 1876 og "Niels Lyhne" fra 1880), en novellesamling ("Mogens og andre noveller" fra 1882) og et mindre
antal digte. J.P. Jacobsen var født i Thisted, men rejste til København for at tage sin studentereksamen og

efterfølgende studere botanik ved universitetet.
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