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Betty Rosa Karin Micha\u00eblis Hent PDF "I samme nu, hun slog øjnene op, var drømmen borte fra hendes

bevidsthed, og dog vedblev den at omspænde hende med sin uhygge. Hun følte trang til at skrige, men
vovede det ikke. Trangen klemte hende som fingre om halsen. Hun kneb de smalle læber fast sammen,

støttede hagen mod de optrukne knæ og stirrede forpint og bedrøvet ud efter de glemte drømme". Betty Rosa
er en ung pige, der lider under sit forhold til moderen og plages af mareridt om at tiltrække sig blikke eller at
blive rørt ved. Men hvad har det på sig? I romanen "Betty Rosa" lægger Karin Michaëlis et psykologisk snit
tværs igennem pigens vej fra ungdom og ind i et ægteskab. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel

som internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og
kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø

omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin
mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.

 

"I samme nu, hun slog øjnene op, var drømmen borte fra hendes
bevidsthed, og dog vedblev den at omspænde hende med sin uhygge.
Hun følte trang til at skrige, men vovede det ikke. Trangen klemte

hende som fingre om halsen. Hun kneb de smalle læber fast sammen,
støttede hagen mod de optrukne knæ og stirrede forpint og bedrøvet
ud efter de glemte drømme". Betty Rosa er en ung pige, der lider
under sit forhold til moderen og plages af mareridt om at tiltrække
sig blikke eller at blive rørt ved. Men hvad har det på sig? I romanen

"Betty Rosa" lægger Karin Michaëlis et psykologisk snit tværs
igennem pigens vej fra ungdom og ind i et ægteskab. Bogen er

skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Karin Michaëlis
(1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere

nationalt såvel som internationalt. Igennem hele sit forfatterskab
kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og kvinders
psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor



hun kom ind i det litterære miljø omkring Georg Brandes. Under
besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin

mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen,
heriblandt Bertolt Brecht.
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