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Alt for kort er duggens tid Aase Hansen Hent PDF Når fremtiden byder på svære valg og uoverstigelige
bekymringer, ser man ofte tilbage på fortiden for at finde svar og sikkerhed. Anna står over for en svær
beslutning. Ligesom både sin mor og far har hun et stort kunstnerisk talent, men hun tvinges til at vælge
mellem sit virke som kunstner og kærligheden. Hun tænker nu tilbage på sit liv for at finde en udvej af

dilemmaet og for at finde ud af, hvad der er det vigtigste for hende. Aase Hansen (1893-1981) var en dansk
forfatter, oversætter, lærer og litterær konsulent. Hun blev uddannet cand.mag. i dansk, engelsk og tysk og
arbejdede i en periode som folkeskolelærer og gymnasielærer. Aase Hansen debuterede som forfatter i 1929
med romanen "Ebba Berings studentertid", og siden blev det til en perlerække af populære og anmelderroste
romaner. I løbet af sit liv modtog Aase Hansen en lang række legater og priser heriblandt Herman Bangs

Mindelegat og produktionspræmier fra Statens Kunstfond.
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hun et stort kunstnerisk talent, men hun tvinges til at vælge mellem
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er det vigtigste for hende. Aase Hansen (1893-1981) var en dansk
forfatter, oversætter, lærer og litterær konsulent. Hun blev uddannet
cand.mag. i dansk, engelsk og tysk og arbejdede i en periode som
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forfatter i 1929 med romanen "Ebba Berings studentertid", og siden
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