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Tudemarie Maria Andersen Hent PDF Den originale historie om Tudemarie og hendes liv som barn i en fattig
familie i 1880'ernes København.

Tudemarie kommer altid galt afsted og lærer tidligt at hjælpe til. Hun og hendes mange søskende må hente
gammelt brød hos bageren og spise levninger fra de riges bord og de kommer tidligt ud at tjene. De vokser op

med hårdt arbejde, lange arbejdsdage og store sociale uretfærdigheder.

Bogen om Tudemarie udkom første gang i 1939. Historierne om Tudemarie fortæller om store sociale
forskelle, men er fortalt med stort overskud og humør af en forfatter, der havde samme fattige baggrund som

hovedpersonen.

"Tudemarie sprudler og spræller af fortællerglæde og et væld af spøjse, alvorlige og vidunderligt morsomme
historier, der kilder og rører sin læser."

– Fortællingen.dk

"Dette er en bog for børn, eller ældre børn, men jeg holder stadig utroligt meget af den bog! Bogen handler
om Tudemarie, som ofte kommer galt af sted, men bogen er hylende morsom, og perfekt til en regnvejrsdag,

hvor man vil hygge sig med en god bog. Jeg kan varmt anbefale denne bog!"
– anmeldelse på Saxo.com
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