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Komponisten Børge Madsen Hent PDF Forlaget skriver: Organist Arendtsen er bosiddende i en lille
provinsby. Her forsøger han endnu en gang at komponere det, der skal blive hans livs mesterværk. Men denne
gang er noget anderledes. Arendtsen har fået en ung og smuk musikelev og lader sig inspirere af hende til at
skabe sin opera. I et interview kommer han dog med nogle udtalelser, som Pastor Malling ikke bryder sig om,
og en større sag begynder at rulle – Arendtsen bliver nemlig anklaget for at have forsøgt at voldtage den unge

pige ...

Børge Madsen (1909-1978) var en dansk forfatter, der fik sin litterære debut med romanen "Jeg er salig".
Værket udkom i 1933 og skulle vise sig samtidig at blive Madsens hovedværk. Børge Madsen udgav en

række romaner og noveller, og ved siden af sin litterære karriere var han redaktør på forskellige tidsskrifter.
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