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Anne-Lise har endelig opnået at blive forlovet med den mand, hun selv foretrækker, frem for en af alle de
andre friere hun mere eller mindre ufrivilligt har måttet tage sig af. Alligevel er der noget, der forhindrer
hende i at være rigtig lykkelig, og hendes veninder kan ikke finde ud af, hvad det er, hun holder skjult. Bogen
er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
debuterede i 1903 med bogen "Glade barndomsdage i Vestindien", hvori hun fortæller om sine egne børns
oplevelser fra de fire år, familien boede i Vestindien. Sidenhen har Ingeborg Vollquartz udgivet dusinvis af
bøger for både børn, unge og voksne, skrevet skuespil og udgivet noveller i diverse ugeblade. Ingeborg
Vollquartz var en af sin tids mest læste forfattere. Den unge godsejerdatter Anne-Lise vokser op i starten af
1900-tallet, og hun må støtte sig til sin egen sunde fornuft for at klare sig i en verden, der ikke altid er på
hendes side.
Mindst 75. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. På hver en gård findes der en nisse, og
nissen havde man meget respekt for.
Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for
biografier om store personligheder, og en af de mest skattede på. Kilder af forskellig art. 12, I, 482-491.
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. (anmeldt af C. Kilder af forskellig art. Struktur
- 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Eftertiden har ikke været mild i sin dom over Tvind i
1970'erne og 1980'erne, og at Tvinds metoder på mange måder var - og er - kritisable, er uomtvisteligt, også.

Mindst 75. SAGILD Uffe. SAABYE Svend. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. Forlag: Basilisk
Udgivet: 2003. Eftertiden har ikke været mild i sin dom over Tvind i 1970'erne og 1980'erne, og at Tvinds
metoder på mange måder var - og er - kritisable, er uomtvisteligt, også.

