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Dumpet! Elith Reumert Hent PDF "Dumpet!" er en lille eksamensmonolog om en medicinstuderende, der
fortæller om det rædselsfulde i at gå til eksamen. Han har netop været oppe i zoologi og var så nervøs, at han
knap nok kunne se, hvilket dyr, der lå i sprit foran ham. Ja, han tog endda fejl af forben og følehorn. Eksamen

gik så dårligt, at han flygtede fra stedet inden professoren og censor havde givet ham karakter. Det er så
ærgerligt at dumpe en eksamen. Især når man bor hos en sød, ældre dame, der inviterer på vin og chokolade

og hele to smukke niecer som eksamens-præmie. Hvad gør man lige i sådan en situation?

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine
præstationer på scenen, om end han både skrev skuespil, romaner og historiske biografier om guldalderens

mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert er ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo
Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der sammen med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en

præst i Nøddebo i Nordsjælland. Komedien er et af de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.
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