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Kuno von Steiner Elith Reumert Hent PDF Kuno von Steiner er en følelsesfuld og noget løssluppen student,
der bor i 1910'ernes Leipzig. Her bedriver han ikke det store – andet end at forføre kvinder og nyde livet,
hvilket selvfølgelig også er en slags præstation i sig selv. Men en dag får han et brev fra sin bedstefar, der
beordrer ham hjem til Bonn, og Kuno von Steiner har ikke andet valg end at lystre upåagtet de knuste

pigehjerter, som hans rejse vil medføre. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Elith
Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine

præstationer på scenen, om end han både skrev skuespil, romaner og historiske biografier om guldalderens
mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo
Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der sammen med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en

præst i Nøddebo i Nordsjælland. Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.
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