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Indian summer Jørgen Falk Rønne Hent PDF Den 64-årige Rektor Hassel har altid været godt tilfreds med sit
liv. Mageligt indrettet med sine bøger, sin pibe og sin vante gang på drengeskolen, får herren sig et chok, da
hans hjerte begynder at springe et slag over. For at rekreere sig, tager han på kuranstalt, og det skulle han

aldrig have gjort!

Kuranstalten befolkes af besynderlige figurer som den svenske redaktør, der nægter at forstå dansk, og hidser
sig gevaldigt op over nyhederne; Fru Langsted, der med herrebukser og piberygning rent forvirrer den

stakkels rektor; Frøken Gudiksen, der har været på alverdens kursteder og nyder at udbrede sig om sin meget
indviklede sygdomshistorie; baronesse Svanholm, der har haft mange Store Sorger i livet, og nyder at fortælle
om dem; den giftesyge enke Fru Koch, der er ude med garnet efter den mere og mere forfjamskede rektor; og

sidst men ikke mindst, den yndige, lille Fru Lindberg med det gyldne hår, der helt og aldeles får rektor
Hassels hjerte til at slå kolbøtter. Det bliver en sommer, han aldrig glemmer …

Jørgen Falk Rønne (f. 1865) præst og forfatter. Sognepræst i Sandoy på Færøerne i seks år. Blev så betaget af
landskabet og dets folk, at han debuterede i 1900 først med Færøerne, en saglig skildring af befolkningen, og
dernæst med En modig pige, en novellesamling der i dag regnes blandt hans bedste. Senere fulgte en lang
række romaner og fortællinger ofte med motiver fra Færøerne. Hans bøger vandt stor popularitet på grund af

deres underholdende fortællinger og gode humør, og næsten alle blev genoptrykt i flere oplag.
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