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Pige Edith Rode Hent PDF Den lille pige Edele lever i en magisk verden, hvor fantasi og virkelighed flyder
sammen, uden nogen ser det. Hendes venstre side er ond og over taget af nattens dæmoner, den højre er god
og i kontrol i dagens lys. Men hvad skal det betyde, at hendes hjerte sidder i den onde side? Edele forsøger at
tie sine uhyggelige forestillinger ihjel for de venlige voksne og de bekymringsløse legekammerater, mens de

indeni vokser sig større og større. 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.

 

Den lille pige Edele lever i en magisk verden, hvor fantasi og
virkelighed flyder sammen, uden nogen ser det. Hendes venstre side

er ond og over taget af nattens dæmoner, den højre er god og i
kontrol i dagens lys. Men hvad skal det betyde, at hendes hjerte
sidder i den onde side? Edele forsøger at tie sine uhyggelige
forestillinger ihjel for de venlige voksne og de bekymringsløse

legekammerater, mens de indeni vokser sig større og større. 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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