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MUMMESPIL Andreas Hauptmann Hent PDF Foråret 1861. Digteren Theodor Fried Hansen er tidens
fremmeste stjerne, han er elsket af høj og lav i København og kender alle fra Johanne Luise Heiberg til H.C.
Andersen. Han vader i succes, penge og kvinder, men alt det ændrer sig, da han møder den unge model
Johannes. Sammen påbegynder de en social deroute, der fører dem imod samfundets bund og får tragiske
konsekvenser. Det bliver op til den kejtede og menneskesky filantrop, Peer Frimand, at udrede trådene af

mord, intriger, sex og afpresning.
Mummespil er en underfundig og spændende roman, der tegner et erotisk og nervepirrende billede af livet i

den sene guldalders København.

Uddrag af bogen
De holdt altid deres selskab frisk ved en konstant strøm af champagne, dans og latter. Hurtigt blev de
Københavns enfants terribles, de turede hver aften på byens kroer og forlystelsesetablissementer.

De blev smidt hjem af natvægterne, de røg opium sent om natten i den store lejlighed, de bestilte Dom
Perignon på Hviids Vinstue og drak den af flasken. De købte omgange på Kahytten i Nyhavn og endte i

Pisserenden på de snuskede småkroer, der ikke smed dem ud, før det blev morgen.
Og de drak absint, den fantastiske grønne fedrik, der med sit thujonindhold både gjorde dem fulde og

svævende, vilde og vanvittige af ungdommeligt overmod. Især Johannes skyllede bohemernes foretrukne drik
ned, mælkehvid eller grøn, brændende eller kold, bare mere og mere og vildere og vildere.

Om forfatteren
Andreas Hauptmann er kandidat i Kunsthistorie og Retorik. Mummespil er hans debutroman.

 

Foråret 1861. Digteren Theodor Fried Hansen er tidens fremmeste
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