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Jeg elsker dig, Ilonka! Emmuska Orczy Hent PDF Der bliver skabt stor røre i den lille ungarske landsby, da
greven lader opføre en stor bygning på sit land med en enorm skorsten. Skorstenen skal eftersigende bruges
til at sætte gang i en mølle, der kan male mel helt uden, at mølleren skal røre ved kornet. De overtroiske

bønder er imidlertid sikre på, at det er satan, der kommer til at male melet. Hvem skulle ellers have brug for
så stort et bål til så stor en skorsten?

Emmuska Orczy var en ungarsk-britisk forfatterinde og kunstner, bedst husket for bogen ‘I den røde
Pimpernels tegn‘ fra 1905. Hun blev født i Tarnaörs, Ungarn, som datter af baronen Felix Orczy og hans kone

Emma. Faderen var komponist og venner med folk som Wagner, Liszt og Gounod. Familien flyttede fra
Budapest til Bruxelles, og sidenhen til London, og derfor lærte Emmuska Orczy at tale engelsk som 15-årig.

Hun blev uddannet på kunstskoler og startede senere hen en illustrationsvirksomhed med sin mand,
Montague Barstow.

 

Der bliver skabt stor røre i den lille ungarske landsby, da greven
lader opføre en stor bygning på sit land med en enorm skorsten.

Skorstenen skal eftersigende bruges til at sætte gang i en mølle, der
kan male mel helt uden, at mølleren skal røre ved kornet. De

overtroiske bønder er imidlertid sikre på, at det er satan, der kommer
til at male melet. Hvem skulle ellers have brug for så stort et bål til

så stor en skorsten?

Emmuska Orczy var en ungarsk-britisk forfatterinde og kunstner,
bedst husket for bogen ‘I den røde Pimpernels tegn‘ fra 1905. Hun
blev født i Tarnaörs, Ungarn, som datter af baronen Felix Orczy og
hans kone Emma. Faderen var komponist og venner med folk som

Wagner, Liszt og Gounod. Familien flyttede fra Budapest til
Bruxelles, og sidenhen til London, og derfor lærte Emmuska Orczy
at tale engelsk som 15-årig. Hun blev uddannet på kunstskoler og
startede senere hen en illustrationsvirksomhed med sin mand,

Montague Barstow.
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