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Da Vibeke blev kureret Ellen Duurloo Hent PDF Det er ikke sygdommen, der er det slemme … sådan en
omgang skarlagensfeber er selvfølgelig ikke sjov, men det er dejligt at blive puslet om og få så meget

opmærksomhed fra mor og far. Nej, det er, da Vibeke begynder at blive rask, at det bliver surt. Nu er hun jo
blevet så vant til at ligge i sengen hele dagen og blive forkælet ... Anderledes står det til hos Mie, der må

arbejde hårdt hver dag, for at familien skal klare sig, men alligevel aldrig klager og altid er ved godt mod. Og
det er, da de to modsætningsfyldte piger mødes, at Vibeke opdager, at det måske alligevel er sjovere at være
rask … 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 ikke sygdommen, der er det slemme … sådan en omgang
skarlagensfeber er selvfølgelig ikke sjov, men det er dejligt at blive
puslet om og få så meget opmærksomhed fra mor og far. Nej, det er,
da Vibeke begynder at blive rask, at det bliver surt. Nu er hun jo
blevet så vant til at ligge i sengen hele dagen og blive forkælet ...

Anderledes står det til hos Mie, der må arbejde hårdt hver dag, for at
familien skal klare sig, men alligevel aldrig klager og altid er ved
godt mod. Og det er, da de to modsætningsfyldte piger mødes, at
Vibeke opdager, at det måske alligevel er sjovere at være rask …
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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