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Foldingbro Carit Etlar Hent PDF Forlaget skriver: Lige inden de når Foldingbro, er studenten Juul og hans
vogn nødt til at vende om, for vejen er forsvundet i snemasserne. Juul søger ly i den nærmeste krostue, og her
fanger en gammel mand hans opmærksomhed. Den gamle mand, der med spot er blevet jaget væk af de unge,

da han forsøgte at læse i en gammel avis, står nu ved vinduet og fælder en tåre. Hvorfor? Fordi vinteren
minder ham om hans forgangne liv med de mange op- og særligt nedture. Den unge Juul fatter straks sympati

og interesse for den gamle, og mens han venter på, at vejen skal blive fremkommelig, lytter han til den
gamles begivenhedsrige historie …

Carit Etlar er pseudonym for den danske forfatter Carl Brosbøll (1816-1900). Carit Etlar debuterede i 1839
med romanen "Smuglerens søn" og har sidenhen skrevet en lang række historiske romaner. Hans mest kendte

roman, "Gjøngehøvdingen", blev lavet til en tv-serie i 1992.
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