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Bodil i den store by Ellen Duurloo Hent PDF Da landsbypigen Bodil for første gang krydser Lillebæltsbroen,
kører hun ikke bare i retning af en ægte storby; hun kører også imod en helt ny verden, der skal forme hendes
liv og personlighed på en helt ny måde. Da Bodils far pludselig døde, måtte mor sælge huset, og den lille

familie flytter nu til København for at skabe sig et nyt liv der. Mor er nedtrykt over at skulle ud at arbejde for
folk i stedet for at kunne passe sig selv på gården, som da far levede. Bodil er fyldt med nervøsitet og

spænding over, hvordan livet bliver i den store by. Men 1930'ernes København er svært at forestille sig for en
landsbypige, og Bodil opdager hurtigt, at tingene aldrig bliver som før.

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.

 

Da landsbypigen Bodil for første gang krydser Lillebæltsbroen, kører
hun ikke bare i retning af en ægte storby; hun kører også imod en
helt ny verden, der skal forme hendes liv og personlighed på en helt
ny måde. Da Bodils far pludselig døde, måtte mor sælge huset, og
den lille familie flytter nu til København for at skabe sig et nyt liv
der. Mor er nedtrykt over at skulle ud at arbejde for folk i stedet for
at kunne passe sig selv på gården, som da far levede. Bodil er fyldt
med nervøsitet og spænding over, hvordan livet bliver i den store by.

Men 1930'ernes København er svært at forestille sig for en
landsbypige, og Bodil opdager hurtigt, at tingene aldrig bliver som

før.

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.
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