
Regnvejr og ingen penge
Hent bøger PDF

Henning Ipsen
Regnvejr og ingen penge Henning Ipsen Hent PDF Henning Ipsens fire skuespil følger en arbejderfamilie fra
Bornholm gennem skelsættende perioder i Danmarks nyere historie og i deres egen historie. Vi bevidner

Bornholms isolation under bombardementet i 1945 og storstrejken i 1956, men også familiens egne dramaer
som Bedstes død og den yngste søns fødsel bliver fulgt tæt. Moderen holder sammen på familien gennem det
hele, selvom det ikke altid er lige nemt, for som hun siger, kan det knibe, når fattigfolk skal noget, for enten
regner det, eller også har de ingen penge. Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række bøger blandt andet inden for genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han
debuterede som forfatter i 1956 med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-
anmelder for Jyllands-Posten, og han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen

penge."
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