
Bibis store rejse. En lille piges liv
Hent bøger PDF

Karin Michaëlis

Bibis store rejse. En lille piges liv Karin Michaëlis Hent PDF Bibis store rejse går til Tyskland. Her oplever
den lille tynde pige med de lyse fletninger ikke så lidt, når hun rejser til legetøjsbyen Sonneberg , hvor

mennesker laver legetøjsdyr, besøger Gerhart Hauptmann Einstein, en tysk friluftsskole og finder ud af sjove
ting om det tyske folk.

Bogen er skrevet i og med datidens retsstavning.

Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel som
internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og

kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø
omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin

mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.

Ungpigeromanerne om Bibi kom i syv bind mellem 1929-39 og blev en stor international succes. Bibi er en
stationsforstanders datter og vokser op uden mor. Hun er en idealistisk drengepige, der rejser gratis med

statsbanerne og kæmper for dyrenes sag. Bibi-serien er illusteret af Hedwig Collin.
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