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Hannes to hjem Ellen Duurloo Hent PDF Hanne bor hos onkel Olaf og tante Karen i en hyggelig landsby.
Hun er glad for dem begge, men nogle gange tænker hun på, hvordan det ville være at have en rigtig mor.
Hendes far er død for nogle år siden, men hendes mor lever stadig. Hun bor i den store by og arbejder som
førstedame i et stormagasin. Om sommeren kommer hun på besøg, men Hanne savner hende sådan set ikke,
når hun er taget hjem igen. Mor Nanna savner til gengæld Hanne. Mens Hanne nyder sit bekymringsløse og
frie liv på landet, sidder Nanna i sin lejlighed i byen og taler med sin mand Carsten om, at det måske var på
tide, at Hanne kom hjem til hende at bo. Hun blev syg, da Hannes far døde, men nu er hun ovenpå igen, og
hun savner sin datter. Betyder det nu, at Hanne skal have et nyt hjem, eller får hun i virkeligheden bare et
ekstra hjem hos sin rigtige mor? 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.

 

Hanne bor hos onkel Olaf og tante Karen i en hyggelig landsby. Hun
er glad for dem begge, men nogle gange tænker hun på, hvordan det
ville være at have en rigtig mor. Hendes far er død for nogle år siden,
men hendes mor lever stadig. Hun bor i den store by og arbejder som
førstedame i et stormagasin. Om sommeren kommer hun på besøg,
men Hanne savner hende sådan set ikke, når hun er taget hjem igen.

Mor Nanna savner til gengæld Hanne. Mens Hanne nyder sit
bekymringsløse og frie liv på landet, sidder Nanna i sin lejlighed i
byen og taler med sin mand Carsten om, at det måske var på tide, at
Hanne kom hjem til hende at bo. Hun blev syg, da Hannes far døde,
men nu er hun ovenpå igen, og hun savner sin datter. Betyder det nu,
at Hanne skal have et nyt hjem, eller får hun i virkeligheden bare et
ekstra hjem hos sin rigtige mor? 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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