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Dyrekøbt Bertha Holst Hent PDF Arne Hee og Ragna Brede beskrives som to løsrevne skud. De er begge
forældreløse og opvokset i længsel efter deres aner. To modsætninger, den indadvendte Arne og den

frembrusende Ragna, men begge rodløse, driver Arne og Ragna imod hinanden, og efter at være blevet ført
sammen som af skæbnens hånd, venter nu blot resten af deres liv. Bertha Holst (1881-1929) var en dansk
forfatter, der primært skrev børne- og ungdomsbøger og ofte tog udgangspunkt i sin egen opvækst og sine
egne erfaringer fra ophold på børnehjem og som adoptivbarn. Holst debuterede i 1908 med en roman rettet
mod et voksent publikum, Vingefang (1908). Samme år udgav hun børnebogen "Tvillingerne", og Holst blev
hurtigt kendt som en af de bedste danske børnebogsforfattere, fordi hun skrev med indlevelse, nærvær og en

autenticitet, der var i børnehøjde og som regel på børnenes side.

 

Arne Hee og Ragna Brede beskrives som to løsrevne skud. De er
begge forældreløse og opvokset i længsel efter deres aner. To

modsætninger, den indadvendte Arne og den frembrusende Ragna,
men begge rodløse, driver Arne og Ragna imod hinanden, og efter at

være blevet ført sammen som af skæbnens hånd, venter nu blot
resten af deres liv. Bertha Holst (1881-1929) var en dansk forfatter,

der primært skrev børne- og ungdomsbøger og ofte tog
udgangspunkt i sin egen opvækst og sine egne erfaringer fra ophold
på børnehjem og som adoptivbarn. Holst debuterede i 1908 med en
roman rettet mod et voksent publikum, Vingefang (1908). Samme år
udgav hun børnebogen "Tvillingerne", og Holst blev hurtigt kendt

som en af de bedste danske børnebogsforfattere, fordi hun skrev med
indlevelse, nærvær og en autenticitet, der var i børnehøjde og som

regel på børnenes side.
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