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Didi og Jørgen Ellen Duurloo Hent PDF Didi er en ung, forkælet skuespillerinde, der er så godt som forlovet
med skuespilleren Jørgen. En dag dør Didis tante Julie, som den unge pige egentlig aldrig har haft synderligt
meget tilovers for. Men da hendes mor sender hende tantens dagbog, fra da hun var på Didis alder, begynder
den unge pige at se sig selv og sit eget liv i et nyt lys, og hun finder ud af, at tante Julie ikke altid har været
en støvet gammel dame. Nu tvinges Didi til at tage sin tilfældige og fornuftsbaserede forlovelse med Jørgen
op til overvejelse. 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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