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Søgte mænd eller den frie middag Edvard Brandes Hent PDF Willig, Ludolf og Kaufbar nærer alle et
brændende ønske om at stige i graderne og blive en del af det finere selskab. En dag møder Kaufbar en mand,
der lover, at indføre ham i et selskab af fornemme mænd af alle aldre, der kalder sig ‘Dydskredsen‘, men én

ting er at sidde til bords med de fine herrer, en anden ting er at opføre sig efter rollen ...

Edvard Brandes var en genial kommentator af det københavnske borgerskab omkring århundredeskiftet, og
"Søgte mænd" er lige så rammende, som det er morsomt.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Edvard Brandes (1847-1931) var en dansk politiker, kritiker, forfatter og kulturpersonlighed. Han var
medstifter af Det radikale venstre og dr. phil. i østerlandsk filologi. Edvard Brandes skrev en lang række

skuespil og var i 1872 med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre sin bror Georg Brandes.
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