
Nogle dage, nogle timer
Hent bøger PDF

Aase Hansen
Nogle dage, nogle timer Aase Hansen Hent PDF "Nogle dage, nogle timer" tegner portrætter af fire vidt
forskellige kvinder. Vi følger den unge Margit i hendes første prøvelser med kærligheden og livet, den

forkælede Wanda, hvis beskyttede og privilegerede tilværelse ikke kan beskytte hende mod sorg og skam,
samt den livskloge Biga, der vælger friheden frem for alt andet, samt Julie, Margits mor, der samler alle

trådene. Aase Hansen (1893-1981) var en dansk forfatter, oversætter, lærer og litterær konsulent. Hun blev
uddannet cand.mag. i dansk, engelsk og tysk og arbejdede i en periode som folkeskolelærer og

gymnasielærer. Aase Hansen debuterede som forfatter i 1929 med romanen "Ebba Berings studentertid", og
siden blev det til en perlerække af populære og anmelderroste romaner. I løbet af sit liv modtog Aase Hansen
en lang række legater og priser heriblandt Herman Bangs Mindelegat og produktionspræmier fra Statens

Kunstfond.
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