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Lella Zohra og Lella Hradudja Steen Steensen Blicher Hent PDF En dansk soldat beretter om sin

udstationering i Fransk Algeriet og sit møde med den tyrkiske kvinde Hradudja. Trods sproglige udfordringer,
udvikler der sig en fyrrig forelskelse mellem de to, men da deres kulturelle og religiøse forskelle kommer i
vejen for ægteskabet, må de til slut gøre op, hvad de hver især er villige til at ofre for den store kærlighed.

Den danske præst, digter og forfatter Steen Steensen Blichers (1782-1848) værk er indbegrebet af den danske
Guldalder. Kunstarterne litteratur, billedkunst og musik blomstrede, den romantiske bølge med sin dyrkelse af

geniet, guddommeligheden og det oprindelige var over Europa og nye politiske styreformer afløste
Enevælden. Blicher udgav sin første digtsamling DIGTE i 1814 og forblev yderst produktiv frem til sin død.

Hans noveller og digte hører til kernerepertoiret i den danske litteratur.
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