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Skatten hæves Ellen Duurloo Hent PDF "Jeg har nu alligevel en fornemmelse af, at der hviler en forbandelse
over den grå klippe og dens skat … Da vi i sin tid kom herop, sagde Cellin, at sølvet i den grå klippe bragte
ulykke. Jeg bliver ved med at tro, at det gør det!" På trods af sin kones ængstelige ord fortsætter Dan Hume
og hans ven Fergusson med forberedelserne til at bore sig ned i den grå klippe til den skat, der eftersigende
ligger gemt dernede, men efterhånden viser det sig, at han burde have hørt efter. "Skatten hæves" er en
uafhængig fortsættelse af Ellen Duurloos roman "Den grå klippes hemmelighed" fra 1936. Ellen Duurloo
(1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår på en
realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted har hun
skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af virkelighedens til tider

grusomme verden.
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Cellin, at sølvet i den grå klippe bragte ulykke. Jeg bliver ved med at
tro, at det gør det!" På trods af sin kones ængstelige ord fortsætter

Dan Hume og hans ven Fergusson med forberedelserne til at bore sig
ned i den grå klippe til den skat, der eftersigende ligger gemt

dernede, men efterhånden viser det sig, at han burde have hørt efter.
"Skatten hæves" er en uafhængig fortsættelse af Ellen Duurloos
roman "Den grå klippes hemmelighed" fra 1936. Ellen Duurloo

(1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at
skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og medfølende
måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe
Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun
tegner barske, men relevante billeder af virkelighedens til tider

grusomme verden.
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