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Liselotte og hendes berømte mor Ellen Duurloo Hent PDF Tolvårige Liselotte ved aldrig rigtig, hvor hun har
sin mor henne. Mor er nemlig skuespillerinde, en meget dygtig en af slagsen, og det er aldrig til at sige,

hvornår hun spiller en rolle. Måske gør hun det hele tiden. Alligevel ville Liselotte frygteligt gerne med mor,
for hun spiller i hvert fald moderrollen rigtig godt. Men mor har fået et stort legat, som gør, at hun skal rejse
udenlands og være væk i mange måneder. Nu skal Liselotte bo hos moster Wille, som slet ikke er ligesom

mor – hvordan mor så end er – og det er ikke til at sige, hvordan det kommer til at gå …

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.

 

Tolvårige Liselotte ved aldrig rigtig, hvor hun har sin mor henne.
Mor er nemlig skuespillerinde, en meget dygtig en af slagsen, og det
er aldrig til at sige, hvornår hun spiller en rolle. Måske gør hun det
hele tiden. Alligevel ville Liselotte frygteligt gerne med mor, for hun
spiller i hvert fald moderrollen rigtig godt. Men mor har fået et stort
legat, som gør, at hun skal rejse udenlands og være væk i mange
måneder. Nu skal Liselotte bo hos moster Wille, som slet ikke er
ligesom mor – hvordan mor så end er – og det er ikke til at sige,

hvordan det kommer til at gå …

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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