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Kit og hele redeligheden Ellen Duurloo Hent PDF Da Kit en dag kommer hjem efter en dejlig dag ved
stranden, sidder der en fremmed herre i stuen sammen med mormor. Mormor præsenterer ham som Kits far,
og Kit føler med det samme en modvilje mod den høje mand, der kalder hende Katharina, selvom hun selv

synes, hendes rigtige navn er Kit. Kit har aldrig interesseret sig for sin far. Hun ved godt, at han er musiker og
har rejst verden rundt, men alt, hvad der ligger uden for hendes liv i den lille landsby, betyder ikke noget for

hende. Kit bliver meget ked af det, da hendes far fortæller hende, at hun skal flytte væk fra mormor og
landsbyen til København og bo hos ham og hans nye familie. Hun græder, da hun skal sige farvel til mormor,

og da hun ankommer til København, viser det sig, at hun både skal dele værelse med sine to mindre
søskende, og oven i købet får hun en masse nye pligter at udføre. Kit bliver ved med at længes hjem, så vil

det overhovedet være muligt for hende at blive lykkelig i sin nye familie?

Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes
vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe
Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af

virkelighedens til tider grusomme verden.
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præsenterer ham som Kits far, og Kit føler med det samme en

modvilje mod den høje mand, der kalder hende Katharina, selvom
hun selv synes, hendes rigtige navn er Kit. Kit har aldrig interesseret
sig for sin far. Hun ved godt, at han er musiker og har rejst verden

rundt, men alt, hvad der ligger uden for hendes liv i den lille landsby,
betyder ikke noget for hende. Kit bliver meget ked af det, da hendes
far fortæller hende, at hun skal flytte væk fra mormor og landsbyen
til København og bo hos ham og hans nye familie. Hun græder, da
hun skal sige farvel til mormor, og da hun ankommer til København,

viser det sig, at hun både skal dele værelse med sine to mindre
søskende, og oven i købet får hun en masse nye pligter at udføre. Kit
bliver ved med at længes hjem, så vil det overhovedet være muligt

for hende at blive lykkelig i sin nye familie?

Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der
var mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og
medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og
Margrethe Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner,

hvori hun tegner barske, men relevante billeder af virkelighedens til
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