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Mor og far havde været enige, og Maja havde da også selv syntes, det var en god idé. Hun ville ikke blive i
Grønland for evigt. Hun ville til Danmark og udvide sin horisont og lære noget, hun ikke kunne i Grønland.
Men da hun ankommer til København, mødes hun af skuffelse over storbyens tåge og kulde. Hun kan kun
sige ganske få ord på dansk, og ingen af danskerne kan grønlandsk. Helt fra starten stirrer hun ned i en
kulturkløft mellem hende og alle de fremmede og anderledes mennesker. Nu begynder en lang dannelsesrejse,
hvor hun forsøger at passe ind i det danske samfund uden at miste forbindelsen til sine grønlandske rødder.
Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning. 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.
Det er støbt i bronze og delvis forgyldt.
Ris/Ros Vi ved vi kan gøre det bedre, men vi har brug for din hjælp. Læs her, hvordan du kan opbygge dit
eget akvarium - og undersøge små dyr fra vandhullet. Préparez votre voyage grâce aux recommandations des

voyageurs.
Vindere af majsfrø - årets lodtrækning. dk - Giver energi og vedligeholder hår og negle. LADEKARL Peter
Vi har fri fragt og kort leveringstid på Graumann, så du kan få dine Graumann T-shirts hurtigt og nemt.
velkommen til det erotiske hus pÅ sejbÆkvej 7 daugbjerg 8800 viborg. Egetræs stol i esklusivt design, med
100% ægte læder på både sæde og ryg. Læs her, hvordan du kan opbygge dit eget akvarium - og undersøge
små dyr fra vandhullet. Vi har trukket lod blandt deltagerne i den markedsundersøgelse, som fulgte med vores
sortskatalog 2018.
Bruun-Bruun. Læs her, hvordan du kan opbygge dit eget akvarium - og undersøge små dyr fra vandhullet.
Bruun-Bruun. november 1977 i Aalborg), er en dansk socialdemokratisk politiker, som siden juni 2015 er
formand for Socialdemokraterne. Bike Italien arrangerer kvalitetscykelferier for par og familier og
cykelturister i Norditalien samt cykeluger og træningslejre for motionister og mountainbike-ryttere. www.
HverdagOgFest. Vi har trukket lod blandt deltagerne i den markedsundersøgelse, som fulgte med vores
sortskatalog 2018.

