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Synskhedens gave Kjeld Abell Hent PDF Forlaget skriver: "Synskhedens gave" er en samling af Kjeld Abells
bedste tekster skrevet på tværs af genrer og tid. Erindringsbilleder fra forfatterens barndom i Ribe blander sig
med ungdomsminder fra hans tid i Paris og en farverig skildring af hans lange rejse rundt i Kina. Essays og
artikler skrevet mellem 1935 og 1951 markerer, at Kjeld Abell var en af sin tids vittigste og mest dedikerede
kritikere, mens en række portrætter af de skrå brædders førende skikkelser viser hans store engagement i
kulturens verden. Læs om Liva Weel, Margot Lander, Bodil Ipsen, Poul Reumert, Clara Pontoppidan og

mange flere.

Kjeld Abell (1901-1961) var en dansk dramatiker, der både skrev skuespil til teatret og manuskripter til film.
Kjeld Abell arbejdede ved teatre i både London, Paris og Danmark, og mange af hans skuespil er blevet

oversat til fremmedsprog.
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