
Men Anna hun lo
Hent bøger PDF

Rie Osted

Men Anna hun lo Rie Osted Hent PDF I denne lille ’kvindernes historie’ fra år 0 til år 1986 møder vi 11
forskellige kvinder fra 11 forskellige tidsaldre. Inga fra år 500 må skjule sine evner for guldsmedekunst.

Sigrid fra 1556 anklages for hekseri. Andrea fra 1901 må ikke organisere sig. Eva fra 1950 bliver gravid, og
det bringer hendes uddannelse i fare. Men Anna fra 1659 – hun lo!

"Den næsten gyldne ynde, saft og sødme, fine menneskelighed, hjertekundskab og lyse skrivekunst gør disse
novelletter til en fornøjelse at læse."

- Anne Chaplin Hansen, JyllandsPosten

"Det er en storartet underholdende og uanstrengt belærende bog, der også får mændene draget ind i
sammenhængen."

- Marie-Louise Paludan, Weekendavisen

"Det er en ren fornøjelse at læse. Og hendes evne til at sætte en god historie sammen, så den fanger og holder
fast, fejler bestemt heller ikke noget."

- Thorkild Nyholm, Aarhus Stiftstidende
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