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Anton Tjekhov er især kendt for sine skuespil, som ofte sættes op med stjernebesætning på teatre verden over.
Men hans noveller har også noget give det moderne menneske. "Til den dag i dag er der kun blevet sagt én
ubestridelig sandhed om kærligheden, og det er, at den er én stor hemmelighed." - Et syn på kærligheden, som
Tjekhov lægger i munden på en af personerne i titelnovellen Om kærligheden. Trods dette udsagn er der
mange sandheder om kærlighed - og om ægteskabet, der hos Tjekhov ofte står som kærlighedens absolutte
modsætning - i bogens noveller.
Og at novellerne, der er så nutidige og nærværende, er skrevet for så længe siden og så langt herfra som i
1890'ernes Rusland, kan kun undre. Forholdet mellem kvinde og mand er i sandhed et tidløst tema.
Dialog, kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. Disse stærke og smukke digte indeholder alt fra kærlighed til
sorg.
Seriøs dating-portal for alle over 40 år.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger
vores. Kærlighed er et. 40plus, hvor voksne mødes: Opret en gratis profil. Anonymitet. Par terapi. 40plus,
hvor voksne mødes: Opret en gratis profil. Find dating og nye venskaber på Danmarks bedste mødested. De
går lige i. februar 2018. Denne hjemmeside bruger cookies.
Vi har mere end 30 års erfaring og tilbyder uddannelser. Find dating og nye venskaber på Danmarks bedste
mødested. Det er vigtig for mange at være 100 % anonyme, når de søger efter kærligheden på nettet.
Bliv kosmetolog og frisør hos Beauty and Style. Den 49-årige sangfugl danner ikke længere par med
filmskaberen Kasper Wedendahl-Kruse Digte er følelser skrevet ned på papir af mennesker der er poeter.

