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Den hvide yacht Otto Rung Hent PDF Gæsterne ombord på Den Hvide Yacht er af internationalt format.
Romanens handling udgøres af de mange historier, som gruppen af gæster fortæller hinanden. Nogle historier
er smukke, andre komisk, andre igen er grufulde og tragiske, men fælles for dem alle er, at de er mesterligt

fortalt.

"Den hvide yacht" er en af forfatter Otto Rungs mest succesfulde romaner.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Otto Christian Henrik Rung (1874-1945) var søn af den danske meteorolog og opfinder Georg Rung, men
hans eget liv gik i en ganske anden retning. Rung arbejdede både som jurist og embedsmand, men han er
bedst kendt for sit virke som forfatter og manuskriptforfatter. I 1931 modtog Rung Ridderkorset, og i 1943
blev han beæret med Holberg-medaljen. Han har endvidere fået opkaldt et forfatterlegat efter sig og været

uddeler af Otto Benzons forfatterlegat.
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