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Sommerglæder Herman Bang Hent PDF Forlaget skriver: Ægteparret Brasen driver et lille sommerhotel i det
nordjyske. Hotellet er på fallittens rand, så for at redde det indtrykker ægteparret en annonce i en

hovedstadsavis med et godt tilbud til københavnere med lyst til en lille badeferie. Og resultatet udebliver
ikke. Ikke mindre end 28 krævende gæster ankommer på en og samme dag, hvilket er langt mere, end det

søvnige hotel og dets beskedne personale kan håndtere.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Herman Joachim Bang (1857–1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. Han blev født i Asserballe
Præstegård på Als og blev i 1875 student fra Sorø Akademi. Bang debuterede med romanen Haabløse Slægter
(1880), som vakte stor opmærksomhed og blev konfiskeret af politiet for dens krænkelse af sædeligheden.
Bang blev straffet, men da var første oplag allerede udsolgt og forfatterens navn slået fast i offentligheden.
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