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Mod stjernerne Elith Reumert Hent PDF Forlaget skriver: "Mod stjernerne" er historien om en ung
skuespiller, Michael, der længes efter at udfolde sit kunstneriske talent på scenen. Men efter gentagne

nederlag begynder Michael at blive plaget af et afsindigt tungsind. Han tvivler på sig selv i en sådan grad, at
det efterhånden forvandler sig til en magtesløshed overfor tilværelsens mange prøver. Og selv om hans hustru
forsøger at kaste lys på hans tilværelse med alt, hun har i sig, kan det alligevel ikke stoppe Michaels deroute

mod den mørke afgrund.

Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine
præstationer på scenen, om end han både skrev skuespil, romaner og historiske biografier om guldalderens

mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo
Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der sammen med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en

præst i Nøddebo i Nordsjælland. Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.
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