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tynges af visheden om, at han har opnået sin position på uærlig vis. Gennem romanen følges også Gottliebs
durkdrevne søn og familiens kamp imod den industrielle revolution, der udgør en overhængende trussel mod

det gammeldags manuelle håndværk.
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