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Tækket med gyldne skjolde Ellen Duurloo Hent PDF Livet ændrer sig uigenkaldeligt for den impulsive,
midaldrende Marianne og den satte og fornuftige ingeniør Per, da de tilfældigt støder ind i hinanden i en

svingdør til et stormagasin. De to modsætningsfyldte mennesker vikler sig ind i en atypisk kærlighedsaffære,
der stiller dem hver især i et nyt lys. Når Marianne ser sig selv i forhold til sin nye store kærlighed, er hun
tvunget til at gøre status over sit eget liv og personlighed, ligesom Per konfronteres med sit fastlagte liv, der
står i skarp kontrast til Mariannes rodløshed. 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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