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I sommersol - fortælling for unge piger Ellen Duurloo Hent PDF Syttenårige Jo lever et behageligt liv med sin
smukke rige mor, Topsy. Topsy bestiller ikke andet end at nyde livet, og nu da Jo er blevet færdig med

skolen, ser hun frem til at have sin datter som selskab dagen lang. Men Jos venner er alle sammen i gang med
at arbejde eller uddanne sig, og selvom hun ved, det vil gøre ondt på Topsy, så har Jo også selv lyst til at

finde noget at give sig til.

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.
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