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Blegrøde pæoner Ellen Duurloo Hent PDF Blegrøde pæoner er Ellen Duurloos første bind af noveller, der
tidligere havde været udsendt i radio og søndagsmagasiner. Novellerne bevæger sig erindrende og tematisk
omkring barndommen, kunsten og kærligheden skrøbeligt formidlet gennem Duurloos køligt dragende stil,

der særegent kan rumme både morsomhed og sårbarhed. Persongalleriet er mangfoldigt og motiverne
forskellige, men fælles for novellerne er en gennemgribende forfatterindividualitet, hvis stilistisk klare blik
og mærkbare nærvær er yderst dybsindig og betagende. Blegrøde pæoner fremstår som en oplagt bog for nye
såvel som hærdede læsere af Duurloos omfangsrige og mangefacetterede forfatterskab. 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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