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Også i de andre huse Edith Rode Hent PDF Ellinor og hendes mor tilhører den oversete del af en

københavnsk bourgeoisifamilie og bor i den forkerte ende af Dronningens Tværgade, hvor de møder folk fra
alle samfundslag, også dem, de selv føler sig hævet over. "Også i de andre huse" følger deres liv før og under
2. verdenskrig, hvor kærligheden sætter gang i deres liv på godt og ondt. Edith Rode (1879-1956) var en
dansk forfatter, digter, journalist og brevkasseredaktør. Hun debuterede i 1901 med romanen "Misse

Wichman", som forsvarede kvinders ret til seksualitet, et emne hun også tog op i sine senere værker. Edith
Rodes forfatterskab spænder over digte, noveller, erindringer, romaner, filmmanuskripter, rejseskildringer,
biografier, kogebøger samt det store opslagsværk "Den gyldne bog om danske kvinder", som hun var

hovedredaktør på. Edith Rode beskæftigede sig gennem hele sit forfatterskab med kvinders rettigheder og
udgav flere biografier om kendte danske kvinder. "Som menneskeskildrer er Edith Rode aldrig nået højere

end her. Det er det ene af hendes to store aktiver. Det andet er hendes mageløse sprogbeherskelse." – Politiken

 

Ellinor og hendes mor tilhører den oversete del af en københavnsk
bourgeoisifamilie og bor i den forkerte ende af Dronningens

Tværgade, hvor de møder folk fra alle samfundslag, også dem, de
selv føler sig hævet over. "Også i de andre huse" følger deres liv før
og under 2. verdenskrig, hvor kærligheden sætter gang i deres liv på
godt og ondt. Edith Rode (1879-1956) var en dansk forfatter, digter,

journalist og brevkasseredaktør. Hun debuterede i 1901 med
romanen "Misse Wichman", som forsvarede kvinders ret til

seksualitet, et emne hun også tog op i sine senere værker. Edith
Rodes forfatterskab spænder over digte, noveller, erindringer,

romaner, filmmanuskripter, rejseskildringer, biografier, kogebøger
samt det store opslagsværk "Den gyldne bog om danske kvinder",

som hun var hovedredaktør på. Edith Rode beskæftigede sig gennem
hele sit forfatterskab med kvinders rettigheder og udgav flere

biografier om kendte danske kvinder. "Som menneskeskildrer er



Edith Rode aldrig nået højere end her. Det er det ene af hendes to
store aktiver. Det andet er hendes mageløse sprogbeherskelse." –

Politiken

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Også i de andre huse&s=dkbooks

