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Lotteri Ellen Briksø-Damsholt Hent PDF "Bodil, er det ganske umuligt, at du kan forandre dig? Jeg er saa
umaadelig træt af dit Væsen."

Det var ikke første Gang, at dette Emne bragtes paa Bane. Bodil væbnede sig til Kampen, og Hovedpinen jog
gennem Hjernen som et skarpt Stik, hver Nerve dirrede. Stemmen var tonløs og saa ligegyldig i sin Klang, at

den virkede ophidsende.
"Det tror jeg næsten, Mor."

Bodil føler sig ikke hjemme blandt kammeraterne, og så har hun også sin mor at slås med, men bedst som det
ser allersortest ud, sker der noget ...

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.

 

"Bodil, er det ganske umuligt, at du kan forandre dig? Jeg er saa
umaadelig træt af dit Væsen."

Det var ikke første Gang, at dette Emne bragtes paa Bane. Bodil
væbnede sig til Kampen, og Hovedpinen jog gennem Hjernen som et

skarpt Stik, hver Nerve dirrede. Stemmen var tonløs og saa
ligegyldig i sin Klang, at den virkede ophidsende.

"Det tror jeg næsten, Mor."

Bodil føler sig ikke hjemme blandt kammeraterne, og så har hun
også sin mor at slås med, men bedst som det ser allersortest ud, sker

der noget ...

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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