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Stedmoder Ellen Duurloo Hent PDF Det er en grum og trist dag i den lille landsby i Alperne, hvor far og
tolvårige Hansi begraver mor. Da Hansi senere sidder i gården og sørger, overhører hun to kvinder fra

landsbyen, der snakker om, hvornår far mon finder sig en ny kone – for så pæn og ung en mand kan jo ikke
være alene længe. "Alene?" Tænker Hansi, men far er jo ikke alene, for han har jo mig. Inden længe begynder
far dog at synes godt om den buttede og venlige Lydia, men det gør Hansi bestemt ikke; for for hende er der
ingen, der kan tage mors plads – men måske har far det anderledes … "Stedmoder" er forløber for Ellen
Duurloos roman "Hansi fra Alperne" fra 1943, men begge bøger kan læses uafhængigt af hinanden. Ellen

Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår
på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted

har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af
virkelighedens til tider grusomme verden. I "Stedmoder" og Hansi fra Alperne" fortæller Ellen Duurloo

historien om den lille pige Hansi, der mister sin mor, da hun kun er tolv år gammel.

 

Det er en grum og trist dag i den lille landsby i Alperne, hvor far og
tolvårige Hansi begraver mor. Da Hansi senere sidder i gården og
sørger, overhører hun to kvinder fra landsbyen, der snakker om,

hvornår far mon finder sig en ny kone – for så pæn og ung en mand
kan jo ikke være alene længe. "Alene?" Tænker Hansi, men far er jo
ikke alene, for han har jo mig. Inden længe begynder far dog at synes
godt om den buttede og venlige Lydia, men det gør Hansi bestemt
ikke; for for hende er der ingen, der kan tage mors plads – men
måske har far det anderledes … "Stedmoder" er forløber for Ellen
Duurloos roman "Hansi fra Alperne" fra 1943, men begge bøger kan
læses uafhængigt af hinanden. Ellen Duurloo (1888-1960) var en
dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst

stilledes vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under
pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted har
hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske,



men relevante billeder af virkelighedens til tider grusomme verden. I
"Stedmoder" og Hansi fra Alperne" fortæller Ellen Duurloo historien
om den lille pige Hansi, der mister sin mor, da hun kun er tolv år

gammel.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Stedmoder&s=dkbooks

