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De salige Harald Kidde Hent PDF Forlaget skriver: Henning Norden er en højt respekteret litteraturdocent og
meget moralsk digter. Han er den gifte Tereses platoniske elsker og lever roligt i et hus, der tilhører en
forvirret herremand fra Vejlekanten. En aften opsøges af en ung, fortvivlet kvinde, der siger, at hun er

kommet til ham, for ellers må hun gå i døden. Docenten lader sin husholderske installere Nana, som pigen
hedder, i et ledigt værelse i huset og herfra fortælles Nanas barske historie som prostitueret i København

Harald Kiddes ungdomsromaner Aage og Else (1902-03), De Blinde (1906), Loven (1908), Den Anden
(1909) og De Salige (1910)) har alle en tilknytning til barndomsbyen Vejle. Enten udspiller de sig dér i deres
fulde udstrækning eller over kortere dele af handlingen, og også en række figurer går igen i større og mindre

roller.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Harald Kidde (1878-1918) var en dansk forfatter, der er bedst kendt for romanen "Helten", der er en klassiker
i dansk litteratur. Harald Kidde debuterede med "Sindsbilleder" i 1900 og skrev i sin karriere både romaner,

noveller og kortprosa.
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