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Mellem trolde Emma Kraft Hent PDF Fyldt med musik er "Mellem trolde" den stemningsfulde historie om

Inger og Otto og deres forunderlige oplevelser dagen før juleaften, en mørk og kold 23. december. De to børn
samler kviste i skoven og glæder sig rigtig meget til juleaften, men da mørket begynder at sænke sig og

torden begynder at buldre, får de pludselig travlt med at komme hjem. Otto er dog stensikker på, at han ved
bedre - det er ikke torden, det er troldfolket, der rumsterer. Emma Kraft (1844-1925) var en dansk forfatter og
oversætter. Hun fik sin litterære debut med teksterne "Sommer og Vinter" i 1893 og oversatte desuden en

illustreret udgave af Volkmanns "Æventyrbilleder" i 1894. Herefter udgav Kraft novellen "Regn og Solskin" i
1895, før hendes forfatterskab ændrede en smule karakter og blev mere direkte henvendt børn. Det ses blandt
andet i børnebøgerne "Ridderen og hans hest" (1899), "Kæmp for alt, hvad du har kært" (1900) og "En ækel

dreng" (1904).
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komme hjem. Otto er dog stensikker på, at han ved bedre - det er
ikke torden, det er troldfolket, der rumsterer. Emma Kraft (1844-
1925) var en dansk forfatter og oversætter. Hun fik sin litterære
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