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Miss Plinckby's kabale Kjeld Abell Hent PDF Overklassefruen Constance lever i konstant frygt for sin mands
indestængte vrede, og samtidig foragter hun ham for at være kedelig og død indeni. En aften haster hun hjem
efter et restaurantbesøg og giver sig straks til at ringe til sin mand i håb om at nå at fange ham på kontoret,

inden han tager hen på restauranten for at lede efter hende. Men før hun ved af det, kommer hendes mand ned
fra første sal med skjorten uden på bukserne og selerne daskende efter sig, og nu viser Constances

dødkedelige hustyran af en mand sig ikke at være, som hun frygtede, men måske endnu værre ... Kjeld Abell
(1901-1961) var en dansk dramatiker, der både skrev skuespil til teatret og manuskripter til film. Kjeld Abell

arbejdede ved teatre i både London, Paris og Danmark, og mange af hans skuespil er blevet oversat til
fremmedsprog.

 

Overklassefruen Constance lever i konstant frygt for sin mands
indestængte vrede, og samtidig foragter hun ham for at være kedelig
og død indeni. En aften haster hun hjem efter et restaurantbesøg og
giver sig straks til at ringe til sin mand i håb om at nå at fange ham
på kontoret, inden han tager hen på restauranten for at lede efter

hende. Men før hun ved af det, kommer hendes mand ned fra første
sal med skjorten uden på bukserne og selerne daskende efter sig, og
nu viser Constances dødkedelige hustyran af en mand sig ikke at
være, som hun frygtede, men måske endnu værre ... Kjeld Abell
(1901-1961) var en dansk dramatiker, der både skrev skuespil til
teatret og manuskripter til film. Kjeld Abell arbejdede ved teatre i

både London, Paris og Danmark, og mange af hans skuespil er blevet
oversat til fremmedsprog.
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