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Lykke-Peer er H.C. Andersens sjette og sidste roman. Den udkom første gang den 11. november 1870. Den er
delvis selvbiografisk. Det vil man let kunne erfare hvis man læser eller har læst en eller flere af hans

selvbiografiske værker: Levnedsbog (hovedsageligt skrevet i 1832, udgivet i 1929), Mit eget Eventyr uden
Digtning (1847) og Mit Livs Eventyr (1855).

I bogens indledning er der imidlertid ikke inddraget biografisk stof fra H.C. Andersens liv og levned, men
udelukkende en skildring af Peer som han er fremstillet i romanen.

Kortfortalt er Peers livsforløb følgende: Efter en socialt udfordret opvækst, tilsmiler lykken ham og han får en
karriere som tekstforfatter, succesfuld operasanger og komponist. Hanoplever ikke den lykke at stifte familie,

og han får kun et kort og ikke et langt lykkeligt liv.

Jens Staubrand, forfatter og filosof, mag.art., har skrevet og redigeret en lang række bøger og produceret og
tilrettelagt en lang rækkemusikledsagede oplæsninger i ind- og udland.
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