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sagt til hende hele hendes liv. Men Hannah er bare ikke ligesom sin rolige, medgørlige, blonde lillesøster.
Nej, faktisk ligner hun slet ikke nogen i familien, hverken af krop eller sind. Hannah er træt af at prøve at

være noget, hun ikke er, bare for at kunne passe ind i sin håbløst normale familie, så da et cirkus lægger vejen
forbi byen, sniger hun sig derhen, og sådan opdager Hannah, at der måske alligevel er plads til hende et

sted… 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.

 

"Hvorfor kan du ikke lære af Bente?" sådan har Hannahs forældre
sagt til hende hele hendes liv. Men Hannah er bare ikke ligesom sin
rolige, medgørlige, blonde lillesøster. Nej, faktisk ligner hun slet
ikke nogen i familien, hverken af krop eller sind. Hannah er træt af
at prøve at være noget, hun ikke er, bare for at kunne passe ind i sin
håbløst normale familie, så da et cirkus lægger vejen forbi byen,
sniger hun sig derhen, og sådan opdager Hannah, at der måske

alligevel er plads til hende et sted… 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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