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Jeg elsker dig Elith Reumert Hent PDF "Jeg elsker dig" er en roman om den unge Volle Knudsen, som trods
sine forældres modvilje, søger livet som skuespiller. Han får god kritik for sine første tre forestillinger og
føler, at livet er en leg. Faderens kærlige formaninger om ikke at tage successen for givet preller af på den

unge Volle. Men kort tid efter må den unge skuespiller pludselig se i øjnene, at selv for et ungt talent, vil der
være modgang. Spørgsmålet er blot, om modgangen vil få ham til at vokse eller gå til grunde ...

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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