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Min familie og andre rævestreger Birgitte Bidgau-Davidsen Hent PDF Ikke siden Gerald Durells vidunderlige

bøger, om sin familie på Korfu i mellemkrigsårene, er litteraturen blevet beriget med så hjertevarme og
muntre fortællinger som Birgitte Bidgau-Davidsens historier om en excentrisk familie og dens fornøjelser og
genvordigheder. Vi møder et farverigt galleri af personligheder, i hvilke mange af os kan genkende enten os
selv eller egen familie og venner. Dette er med til at gøre historierne så troværdige, at de fleste hurtigt vil føle
sig relateret til denne markante familie, og når sidste side er læst, sidder man tilbage med et varmt smil og en
længsel efter endnu engang at blive en del af dette pragtfulde univers. Undervejs i novellerne støder vi blandt

andet på en fætter, der skal giftes for gud ved hvilken gang, et umage jagtselskab, den særprægede sport
kajakpolo, en højrøstet og folkelig opstand til ære for en dødsdømt hane, samt en skolepedel med et trofast

sind og en overraskende hemmelighed. Når man har læst Birgitte Bidgau-Davidsens humoristiske fortællinger
om "Familien", vil man fremover se på sig selv, sin egen familie og dens hverdagsproblemer med et lysere

sind og en indre klukkende latter.

 

Ikke siden Gerald Durells vidunderlige bøger, om sin familie på
Korfu i mellemkrigsårene, er litteraturen blevet beriget med så

hjertevarme og muntre fortællinger som Birgitte Bidgau-Davidsens
historier om en excentrisk familie og dens fornøjelser og

genvordigheder. Vi møder et farverigt galleri af personligheder, i
hvilke mange af os kan genkende enten os selv eller egen familie og
venner. Dette er med til at gøre historierne så troværdige, at de fleste
hurtigt vil føle sig relateret til denne markante familie, og når sidste
side er læst, sidder man tilbage med et varmt smil og en længsel efter
endnu engang at blive en del af dette pragtfulde univers. Undervejs i
novellerne støder vi blandt andet på en fætter, der skal giftes for gud



ved hvilken gang, et umage jagtselskab, den særprægede sport
kajakpolo, en højrøstet og folkelig opstand til ære for en dødsdømt
hane, samt en skolepedel med et trofast sind og en overraskende
hemmelighed. Når man har læst Birgitte Bidgau-Davidsens

humoristiske fortællinger om "Familien", vil man fremover se på sig
selv, sin egen familie og dens hverdagsproblemer med et lysere sind

og en indre klukkende latter.
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