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Lykken kommer flyvende Johannes Wulff Hent PDF Johannes Wulffs romaner fra 1930'erne er blandt andet
kendt for deres fokus på unge mennesker og deres forviklede kærlighedsforhold. Kombineret med Wulff

sanselige tag på sproget er "Lykken kommer flyvende" en eftertænksom fortælling om en mands refleksioner
over sin tilværelse og sit levede liv – om venskaber, oplevelser og kærlighed, både den bitre og den søde.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk

forfatter, der fik sit litterære romangennembrud med bogen "O, Ungdom!" fra 1929. Hans forfatterskab bestod
udover sine romaner af flere digtsamlinger og var kendetegnet ved en forundring over livet, der tangerede en

form for naivitet. Wulff udgav omkring 40 bøger og en lang rækker artikler og kronikker. I løbet af sin
forfatterkarriere modtog han blandt andet Carl Møllers legat, H.C. Andersen-mindemedaljon, Georg Brandes

legatet og blev i 1977 æresmedlem af Dansk forfatterforening.
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