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Febertræet Aage Dons Hent PDF "Febertræet" er en udsøgt samling af Aage Dons' mesterlige noveller. Både
kompositorisk og indholdsmæssigt rammer han lige ned i nerven af alt, der er menneskeligt vedkommende.
Samlingen indeholder: Evige Ledsagere ; Ellida ; Den tyrkiske Portier ; Ingenting af give ; Den blonde

Sicilianer ; Bukkar ; Det første Møde ; - Af Den gule Billedbog: De døde forvandler sig ; Den bestjaalne ;
Hotel Cæsar ; Marokkanerlejren ; Den gule Billedbog. - Af Den uendelige Sø: Hvis jeg turde ; Febertræet.

Aage Dons (1903-1993) var dansk forfatter. Han blev født på Svanholm i Horns Herred. Allerede som barn
følte han sig fremmed i sit miljø. Dons forsøgte sig som både sanger og skuespiller, inden han i 1935

debuterede med den delvist selvbiografiske roman "Koncerten".
Helt fra starten af Dons' forfatterskab, ses hans interesse for outsideren, samtidig med, at han hurtigt fik slået
sine kompositionsfærdigheder og kosmopolitiske orientering fast. Dons' interesse for psykoanalysen ses
tydeligt i romanen "Brænde til mit bål" (1965), der betragtes som et af forfatterskabets hovedværker.

Efter sin død blev alle Dons' dagbøger, efter ønske i testamentet, destrueret.
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