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Monicas kærlighed Ellen Duurloo Hent PDF Jo mere Monica forelsker sig i den charmerende Preben, des

mere keder hun sig over at bo hos Onkel Ole. For selvom Ole er tyve år ældre end Monica, så er han slet ikke
hendes onkel, men nærmere en slags plejefar. Og Monica har ingen idé om, at han i virkeligheden er

ulykkeligt forelsket i hende … Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. 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. Vi møder Monica for første gang i bogen af samme navn, hvor vi ser hendes frie og
livsglade sind, da hun netop er vendt hjem til Danmark efter at have tilbragt det meste af sin barndom i

udlandet. I Monicas kærlighed er den lille pige blevet en ung kvinde med masser af mod på livet og lyst til
kærlighed. De to bøger kan både læses som selvstændige fortælling og i forlængelse af hinanden.

 

Jo mere Monica forelsker sig i den charmerende Preben, des mere
keder hun sig over at bo hos Onkel Ole. For selvom Ole er tyve år
ældre end Monica, så er han slet ikke hendes onkel, men nærmere en
slags plejefar. Og Monica har ingen idé om, at han i virkeligheden er
ulykkeligt forelsket i hende … Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. 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. Vi møder

Monica for første gang i bogen af samme navn, hvor vi ser hendes
frie og livsglade sind, da hun netop er vendt hjem til Danmark efter
at have tilbragt det meste af sin barndom i udlandet. I Monicas

kærlighed er den lille pige blevet en ung kvinde med masser af mod



på livet og lyst til kærlighed. De to bøger kan både læses som
selvstændige fortælling og i forlængelse af hinanden.
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