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Brogede blade Emma Kraft Hent PDF "Brogede blade" er en samling korte tekster varierende i både genre og
stil. Det er tankestreger fra en tilværelse omkring starten af 1900-tallet. Det er kalejdoskopiske fortællinger
om folk og fæ i land og by. Og med over et dusin forskellige fortællinger består bogen i sandhed af en

samling brogede blade om alt lige fra julestemning til rejseindtryk og livet på hospitaler.

Emma Kraft (1844-1925) var en dansk forfatter og oversætter. Hun fik sin litterære debut med teksterne
"Sommer og Vinter" i 1893 og oversatte desuden en illustreret udgave af Volkmanns "Æventyrbilleder" i
1894. Herefter udgav Kraft novellen "Regn og Solskin" i 1895, før hendes forfatterskab ændrede en smule
karakter og blev mere direkte henvendt børn. Det ses blandt andet i børnebøgerne "Ridderen og hans hest"

(1899), "Kæmp for alt, hvad du har kært" (1900) og "En ækel dreng" (1904).
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