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Den stærkeste Marie Alvilda Dinesen Hent PDF Julen nærmer sig som et skinnende lyspunkt i vinterens
mørke kulde. Det er endelig begyndt at sne, let og fyndigt, som det ellers kun er forbeholdt historierne. I
forstuen står Jonna. Hun glæder sig ved julen, men det er ikke på grund af sneen alene, at hun spejder ud i
mørket. Hendes blik søger efter noget ganske bestemt, og da den røde postfrakke endelig dukker op, tager

Jonna ivrigt imod posten. For imellem aviserne er der en bunke breve. Brevene indeholder svar på
indbydelserne til ballet på tredje juledag - og særligt svaret fra én person, afventer Jonna med spænding.
Marie Alvilda Dinesen var en dansk forfatter, der har udgivet flere bøger; heriblandt "Vingede frø" (1928),
"Frøken sommerfugl" (1943) og biografien "Toner som klang" (1931) om den tyske diakonisse Eva von

Tiele-Wincklers liv og gerning.

 

Julen nærmer sig som et skinnende lyspunkt i vinterens mørke kulde.
Det er endelig begyndt at sne, let og fyndigt, som det ellers kun er
forbeholdt historierne. I forstuen står Jonna. Hun glæder sig ved
julen, men det er ikke på grund af sneen alene, at hun spejder ud i
mørket. Hendes blik søger efter noget ganske bestemt, og da den
røde postfrakke endelig dukker op, tager Jonna ivrigt imod posten.
For imellem aviserne er der en bunke breve. Brevene indeholder svar
på indbydelserne til ballet på tredje juledag - og særligt svaret fra én
person, afventer Jonna med spænding. Marie Alvilda Dinesen var en
dansk forfatter, der har udgivet flere bøger; heriblandt "Vingede frø"
(1928), "Frøken sommerfugl" (1943) og biografien "Toner som

klang" (1931) om den tyske diakonisse Eva von Tiele-Wincklers liv
og gerning.
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