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Den grønne frakke Maria Gripe Hent PDF Hvordan gik det til, at Fredrika ændrede personlighed? Så

radikalt! Og så at sige fra den ene dag til den anden. Kunne det virkelig skyldes den nye grønne frakke?
Hendes dygtige, energiske mor – hvor stor rolle spillede hun? Og hvor meget betød hendes far? Bliver

Fredrika virkelig sådan en vigtigper, stræber og intelligenssnob, som det ser ud til? Hendes
skolekammerater synes det ikke. Skyldes det, at det er lykkedes hende at dupere dem totalt? Selv tror
hun det. Eller overdriver hun sin egen usselhed? Hvorfor tog hun sig for resten af den håbløse Britt?
Var det for sin egen skyld – eller for Britts? Der stilles mange spørgsmål i denne bog, og man finder

også et svar på de fleste – undertiden ligefrem hos sig selv måske. Fredrika er en usædvanlig
hovedperson i ungdomslitteraturen – et levende menneske på godt og ondt.Maria Gripe fik i 1974 tildelt

verdens fornemste udmærkelse inden for ungdomslitteraturen: H. C. Andersenmedaljen.

 

Hvordan gik det til, at Fredrika ændrede personlighed? Så
radikalt! Og så at sige fra den ene dag til den anden. Kunne det

virkelig skyldes den nye grønne frakke? Hendes dygtige,
energiske mor – hvor stor rolle spillede hun? Og hvor meget
betød hendes far? Bliver Fredrika virkelig sådan en vigtigper,

stræber og intelligenssnob, som det ser ud til? Hendes
skolekammerater synes det ikke. Skyldes det, at det er lykkedes
hende at dupere dem totalt? Selv tror hun det. Eller overdriver
hun sin egen usselhed? Hvorfor tog hun sig for resten af den
håbløse Britt? Var det for sin egen skyld – eller for Britts? Der
stilles mange spørgsmål i denne bog, og man finder også et svar
på de fleste – undertiden ligefrem hos sig selv måske. Fredrika er
en usædvanlig hovedperson i ungdomslitteraturen – et levende
menneske på godt og ondt. Maria Gripe fik i 1974 tildelt verdens



fornemste udmærkelse inden for ungdomslitteraturen: H. C.
Andersenmedaljen.
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