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Bølle Charles Robert Dumong Hent PDF Alle odds er imod Charles, da han som ganske lille bliver

forældreløs. Han vokser op i nærheden af Lyngby omkring århundredeskiftet, men han trodser sin sociale arv
og kommer længere i livet, end nogen kunne forvente af en dreng af hans lave status. Hans barnebarn Robert

Dumong har gravet i arkiverne og i sin egen hukommelse for at fortælle sin farfars begivenhedsrige og
utrolige historie. Det er ikke bare historien om, hvordan en forældreløs blev en del af det bedre borgerskab,
men også om hvor svært det er at slippe sin oprindelse, når først den har præget ens personlighed. Charles var
ikke nogen rar mand. Det har Robert Dumong både hørt fra sin familie og oplevet selv. I "Bølle Charles"
søger han efter forklaringer på sin farfars brud med sin sociale arv og udviklingen af hans komplicerede og
ubehagelige personlighed, som Robert Dumong med tiden får mere forståelse for. "Bølle Charles" er første
del af Robert Dumongs fortælling om sin farfar. Bogen efterfølges af "Charles og Bertha", som fortæller om
Charles videre liv og ægteskabet med Bertha. Robert Dumong er en dansk forfatter. Han har både skrevet

børne- og voksenbøger, rejsebøger og erindringsbøger. Robert Dumong er i dag bosat i Lejre.
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