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På rejse i livet Edith Rode Hent PDF I "På rejse i livet" deler Edith Rode gavmildt ud af erindringer om et
spændende og usædvanligt liv. Hun fortæller om sin barndom i de sidste par årtier af 1800-tallets Danmark,
om sin ungdom og de mange besøg i Paris, som blev hovedstaden i hendes hjerte. "På rejse i livet" er ikke
bare en rejse i Edith Rodes eget liv; hun præsenterer os også for et stjernespækket persongalleri af kendte
danskere fra første halvdel af 1900-tallet herunder Sophus Claussen, Betty Nansen Ingeborg Maria Sick og
Ernst Bojesen. Edith Rode (1879-1956) var en dansk forfatter, digter, journalist og brevkasseredaktør. Hun
debuterede i 1901 med romanen "Misse Wichman", som forsvarede kvinders ret til seksualitet, et emne hun
også tog op i sine senere værker. Edith Rodes forfatterskab spænder over digte, noveller, erindringer, romaner,
filmmanuskripter, rejseskildringer, biografier, kogebøger samt det store opslagsværk "Den gyldne bog om
danske kvinder", som hun var hovedredaktør på. Edith Rode beskæftigede sig gennem hele sit forfatterskab

med kvinders rettigheder og udgav flere biografier om kendte danske kvinder.
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Ingeborg Maria Sick og Ernst Bojesen. Edith Rode (1879-1956) var
en dansk forfatter, digter, journalist og brevkasseredaktør. Hun

debuterede i 1901 med romanen "Misse Wichman", som forsvarede
kvinders ret til seksualitet, et emne hun også tog op i sine senere
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erindringer, romaner, filmmanuskripter, rejseskildringer, biografier,
kogebøger samt det store opslagsværk "Den gyldne bog om danske
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sig gennem hele sit forfatterskab med kvinders rettigheder og udgav
flere biografier om kendte danske kvinder.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=På rejse i livet&s=dkbooks

