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Nora Ellen Briks\u00f8-Damsholt Hent PDF Kedeligt skolearbejde og en familie på godt og ondt. Det vokser

pigen Nora op med – som så mange andre børn. Men det er også en fortælling fra "gamle dage" med de
problemer, børn havde dengang, om en anderledes dagligdag end den moderne og et spændende indblik i en
helt anden tid. Så forskellig og dog så ens. Mød Nora, der har gang i gaden og ikke er bleg for en udfordring.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Ellen Briksø-Damsholt (1885-1929), dansk
forfatter til børnebøger. Især kendt for sine pigebøger. Hun debuterede i 1909 med romanen "Ungdom" og
skrev siden en række bøger for større børn set fra børnehøjde. Altid med en snarrådig hovedperson, der ikke

går af vejen for en oplevelse. Fortællingerne er skrevet med lune og et charmerende glimt i øjet.
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