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Drømme Rud Lange Hent PDF "Drømme" fra 1910 af Rud Lange (1884-1918) kaldes i Cai M. Woels

litteraturhistorie for "en social proletarskildring, som på ingen måde står tilbage for Nexøs og Engelstofts
bedste ting". Den handler om Marie, der er et halvt hundrede år. Hun har været prostitueret, men nu er der

ikke længere nogen, der vil have hende. Hun er forhutlet og fordrukken og anbragt på Fattiggården, og nu har
hun fået tuberkulose og vil bare dø. Romanen følger hende i den sidste tid, hvor hun er stukket af fra

Fattiggården og leder efter et sted at dø i fred. Drømme og virkelighed væves sammen, hun hallucinerer og
møder Jesus og Satan, hun kommer tilbage til sin barndom og lever de liv, der ikke blev hendes. Den er en
mærkelig og bemærkelsesværdig bog, der ikke fortjener at blive glemt. Forfatten Rud Lange nåede at udgive

fem bøger, inden han som 34-årig begik selvmord.
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