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Menneskers Blikke, holdt hun Hovedet højt og rankede Ryggen. Altid var hendes Skridt spændstige og

Gangen let. Alene Udtrykket i Øjnene kunde røbe hendes Sjælstilstand, men hvem havde Tid til mere end et
flygtigt iagttagende Blik i Forbifarten?"

En roman om en unge kvinde i krise i starten af det 20. århundrede, hvor naturbeskrivelser og ydre
omstændigheder er med til at underbygge frygten, men hvor håbet altid er til stede.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Ellen Briksø-Damsholt (1885-1929), dansk forfatter til børnebøger. Især kendt for sine pigebøger. Hun
debuterede i 1909 med romanen "Ungdom" og skrev siden en række bøger for større børn set fra børnehøjde.
Altid med en snarrådig hovedperson, der ikke går af vejen for en oplevelse. Fortællingerne er skrevet med

lune og et charmerende glimt i øjet.

 

"Som hun havde for Vane, når hun var udsat for Menneskers Blikke,
holdt hun Hovedet højt og rankede Ryggen. Altid var hendes Skridt
spændstige og Gangen let. Alene Udtrykket i Øjnene kunde røbe
hendes Sjælstilstand, men hvem havde Tid til mere end et flygtigt

iagttagende Blik i Forbifarten?"
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Især kendt for sine pigebøger. Hun debuterede i 1909 med romanen
"Ungdom" og skrev siden en række bøger for større børn set fra
børnehøjde. Altid med en snarrådig hovedperson, der ikke går af
vejen for en oplevelse. Fortællingerne er skrevet med lune og et
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