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Arvingen Meir Aron Goldschmidt Hent PDF Aksel vokser op som søn af en velhavende godsejer. Han har
siden barndommen været forelsket i naboens datter Astrid. Som ung bliver Aksel dog nødt til at rejse til

København for at studere og efter nogle år bliver han gift med en anden kvinde. Men Aksels varme følelserne
for Astrid nægter at forsvinde, og hun ligger som en længsel i hans erindring. I mellemtiden er Astrid dog

blevet gift med en anden mand, men hendes ægteskab er ulykkeligt. Foruden sin kærlighedslængsel må Aksel
også slås med tabet af familiens formue, som han dog langsomt men sikkert genopbygger. Men kun de

færreste får alt, de ønsker sig, på én gang, især når det gælder kærlighed og rigdom ...

Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887) var en dansk forfatter, satiriker og politisk iagttager og kommentator
med jødisk baggrund. Meïr Aron Goldschmidt stod foruden en stor litterære produktion også bag det politiske

satiretidsskrift "Corsaren".

 

Aksel vokser op som søn af en velhavende godsejer. Han har siden
barndommen været forelsket i naboens datter Astrid. Som ung bliver
Aksel dog nødt til at rejse til København for at studere og efter nogle
år bliver han gift med en anden kvinde. Men Aksels varme følelserne
for Astrid nægter at forsvinde, og hun ligger som en længsel i hans
erindring. I mellemtiden er Astrid dog blevet gift med en anden

mand, men hendes ægteskab er ulykkeligt. Foruden sin
kærlighedslængsel må Aksel også slås med tabet af familiens

formue, som han dog langsomt men sikkert genopbygger. Men kun
de færreste får alt, de ønsker sig, på én gang, især når det gælder

kærlighed og rigdom ...

Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887) var en dansk forfatter, satiriker
og politisk iagttager og kommentator med jødisk baggrund. Meïr

Aron Goldschmidt stod foruden en stor litterære produktion også bag
det politiske satiretidsskrift "Corsaren".
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