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En modig pige Ellen Duurloo Hent PDF Da Stritte en dag får lov at komme på feriekoloni på landet, åbner
der sig en helt ny verden for hende – ikke bare med andre mennesker, dyr og dufte, men også andre regler og

normer, som det kan være svært at følge for en livlig bypige som Stritte.

Stritte er ikke svær at begejstre. Selv om hendes liv i den fattigere del af indre København ikke er noget at
råbe hurra for, så gør Stritte det alligevel; der sker altid noget, der kan gøres meget spændende, hvis man

genfortæller det på den rigtige måde.

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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