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I medgang og medgang Lone Kühlmann Hent PDF Lone Kühlmann er ud af en slægt af snarrådige mænd og
især kvinder. I denne erindringsbog om sine barne- og ungdomsår fortæller hun med sit velkendte vid om de
generationer, der kom før hende, og om at vokse op i en kærlig, københavnsk familie med en mor, der var
telefonistinde ved KTAS, og en far, der var smed ved Sporvejene. Det er også historien om en tid med stor

social mobilitet og om driftige, hårdtarbejdende mennesker, som greb tidens sociale, økonomiske og
kulturelle muligheder for at sikre sig selv og deres børn en bedre tilværelse.

 
Så snart hun kunne rejste Lone Kühlmann ud i verden, fra internationale ungdomsmøder over husholdningen
på et dansk slot med kongelige forbindelser til 1960’ernes Mad Men-USA, som var fuld af overraskelser for
en ung dansk au pair-pige. Hjemme igen besluttede hun sig for at blive journalist efter en lærerig tid i DR’s

tekniske afdeling omkring starten af TV-Avisen.
 

I medgang og medgang er en underholdende og livsbekræftende fortælling om en fascinerende tid, en
farverig familie og en ung pige, der vil erobre verden.

Lydbogen er indlæst af forfatteren.

 

Lone Kühlmann er ud af en slægt af snarrådige mænd og især
kvinder. I denne erindringsbog om sine barne- og ungdomsår

fortæller hun med sit velkendte vid om de generationer, der kom før
hende, og om at vokse op i en kærlig, københavnsk familie med en
mor, der var telefonistinde ved KTAS, og en far, der var smed ved
Sporvejene. Det er også historien om en tid med stor social mobilitet
og om driftige, hårdtarbejdende mennesker, som greb tidens sociale,
økonomiske og kulturelle muligheder for at sikre sig selv og deres

børn en bedre tilværelse.

 
Så snart hun kunne rejste Lone Kühlmann ud i verden, fra

internationale ungdomsmøder over husholdningen på et dansk slot
med kongelige forbindelser til 1960’ernes Mad Men-USA, som var
fuld af overraskelser for en ung dansk au pair-pige. Hjemme igen
besluttede hun sig for at blive journalist efter en lærerig tid i DR’s

tekniske afdeling omkring starten af TV-Avisen.
 

I medgang og medgang er en underholdende og livsbekræftende
fortælling om en fascinerende tid, en farverig familie og en ung pige,

der vil erobre verden.

Lydbogen er indlæst af forfatteren.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=I medgang og medgang&s=dkbooks

