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Dværgens bog Vibeke Arndal Hent PDF Dværgens Bog er en filosofisk eventyrroman om overvindelse af

ulykkelig kærlighed. Dværgen Ludvig Ambrosius Larsen ankommer til slottet i Pløn, hvor han på mystisk vis
kommer i berøring med den gamle Rosenkreuzerordens vejledninger. Gennem sit kunstneriske arbejde når
han frem til erkendelser om mennesket, som synliggøres i billedet på det livstæppe, han bringer med sig

gennem sit liv. Hans skabende arbejde og en alkymisk bog sætter ham på sporet af en højere åndelig indsigt:
en erkendelse af det hele menneske. Omkring dværgen lever et farverigt galleri af personer: en frigiven

slavinde – hans livs kærlighed - en cirkusabe, et tårnspøgelse, en oplysningsfyrste og mange flere. Dværgens
Bog er en eventyrlig roman om kunstens og kærlighedens afgørende kraft. "Vibeke Arndal maler et meget
farverigt billede frem af adelens husførelse, skikke og kulturelle interesser, som alt sammen spejles i den

reflekterede og distancerede dværgs blik." - Jyllands-Posten
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