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Lisa klarer ærterne Ellen Duurloo Hent PDF Det er Jens, der har opfordret Lisa til at lære at tegne, og det
viser sig hurtigt, at hun er meget dygtig til det. Hun har nemlig arvet sin fars talent. Selvom Lisa aldrig har
kendt sin far, er hun godt klar over, at han er en stor kunstner – verdensberømt faktisk. Lisa bor hos sin tante
Minna, og da Minna finder ud af, at Jens har lært Lisa at tegne, holder hun straks op med at kunne lide ham.
Hun bryder sig ikke om, at Lisa tegner, for hun bebrejder Lisas far for morens død. Da han rejste fra familien
for at gøre karriere som kunstner i udlandet, døde moren nemlig af sorg. Men nu, 16 år senere, er han vendt
tilbage til Danmark. Lisa har læst det i avisen, og gemt under noget papir på hendes skrivebord ligger der et

brev til ham. Lisa ved, at hvis hun sender dette brev til ham, vil hele hendes liv ændre sig.

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.

 

Det er Jens, der har opfordret Lisa til at lære at tegne, og det viser sig
hurtigt, at hun er meget dygtig til det. Hun har nemlig arvet sin fars
talent. Selvom Lisa aldrig har kendt sin far, er hun godt klar over, at
han er en stor kunstner – verdensberømt faktisk. Lisa bor hos sin

tante Minna, og da Minna finder ud af, at Jens har lært Lisa at tegne,
holder hun straks op med at kunne lide ham. Hun bryder sig ikke om,
at Lisa tegner, for hun bebrejder Lisas far for morens død. Da han
rejste fra familien for at gøre karriere som kunstner i udlandet, døde
moren nemlig af sorg. Men nu, 16 år senere, er han vendt tilbage til
Danmark. Lisa har læst det i avisen, og gemt under noget papir på
hendes skrivebord ligger der et brev til ham. Lisa ved, at hvis hun

sender dette brev til ham, vil hele hendes liv ændre sig.

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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