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Vild fugl Erich Erichsen Hent PDF I en lille forblæst landsby bor den strenge lærer Borring, der for et par år
siden blev ladt alene med sin unge datter Signe, der er lige så blid og varm, som hendes mor var. Men ikke ét

mildt ord har han tilovers for datteren, når hun græder over sin mor, og derfor løber Signe tit hen på
præstegården, hvor den rare præst og hans teenagesøn Iver tager så glædeligt imod hende. Så da hendes hårde

far en dag selv bukker under for sin egen kulde og livslede, er det Signes største håb, at præsten og hans
familie vil tage hende til sig som en vild fugl, der trænger til kærlighed og omsorg. Erich Erichsen (1870-

1941) var en dansk forfatter, der havde sit virke fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til sin død i 1940. Han
var både kendt for sine egne originale værker og for sine mange oversættelser af Arthur Conan Doyles værker

om Sherlock Holmes. Erichsen fik udgivet flere af sine værker efter sin død.
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