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Konsulens yngste Nicoline Bjergby Hent PDF Ellen Marie, kaldet Misse, er netop fyldt 18 år og har planlagt
en sommerferie til Jylland sammen med sin veninde af samme navn, Ellen Marie. Men de planer bliver der
lavet om på, da Misse læser et brev adresseret til hendes mor fra Misses rige onkel. Han vil gerne have Misse
og hendes veninde på besøg, så hun kan se den gård, hun skal arve - men hvad vigtigere er: så hun kan møde
den unge mand, som onklen gerne ser, hun gifter sig med. Men ingen skal bestemme over Misse, så hun tager
imod onklens invitation; men kun for at bevise, at hun selv bestemmer, hvem hun giver sit hjerte. Nicoline

Bjergby (1870-1942) var en dansk forfatter, der skrev i flere forskellige genrer, men hvis tekster var
kendetegnet ved at omhandle det nærværende miljø med mennesker solidt plantet på jorden. Bjergby udgav
både børnebøger, romaner og fortællinger, heriblandt "Kirsten Worm" (1928) og "Onkel Møllers arvinger"

(1941).

 

Ellen Marie, kaldet Misse, er netop fyldt 18 år og har planlagt en
sommerferie til Jylland sammen med sin veninde af samme navn,

Ellen Marie. Men de planer bliver der lavet om på, da Misse læser et
brev adresseret til hendes mor fra Misses rige onkel. Han vil gerne
have Misse og hendes veninde på besøg, så hun kan se den gård, hun
skal arve - men hvad vigtigere er: så hun kan møde den unge mand,
som onklen gerne ser, hun gifter sig med. Men ingen skal bestemme
over Misse, så hun tager imod onklens invitation; men kun for at
bevise, at hun selv bestemmer, hvem hun giver sit hjerte. Nicoline

Bjergby (1870-1942) var en dansk forfatter, der skrev i flere
forskellige genrer, men hvis tekster var kendetegnet ved at omhandle

det nærværende miljø med mennesker solidt plantet på jorden.
Bjergby udgav både børnebøger, romaner og fortællinger, heriblandt

"Kirsten Worm" (1928) og "Onkel Møllers arvinger" (1941).
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