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En usikker fremtid E-lydbog Kate Royster Hent PDF Amanda er malkekone på en gård. Hun er gift med
Søren, som er fodermester. Pengene er små, men de har i det mindste et sted at bo. De har allerede fire børn,

og det kan være svært at skaffe mad nok.

Amanda er bange for at blive gravid igen. Derfor vil hun ikke gå i seng med Søren. Han bliver rasende og
stikker af med en anden kvinde. Amanda bliver sat på porten sammen med børnene.

Hun kan ikke tage hjem til sine forældre i Nordjylland. De er gamle, og hun har ikke penge til rejsen. Hun
ved, at hun ikke kan få arbejde på en anden gård, når hun har fire børn.

Amanda beslutter sig for at drage til Odense, hvor hun måske kan bo hos broderen indtil hun finder et job og
et sted at bo. Det er trange tider i årene 1917-18. Pengene er alt for små og livet er hårdt. En dag ser hun et
lille skilt i vinduet hos den lille skrædder. Han søger en medhjælper. Amanda begynder at arbejde hos den

venlige skræddermester og langsomt bliver livet lysere for hende og børnene.

 

Amanda er malkekone på en gård. Hun er gift med Søren, som er
fodermester. Pengene er små, men de har i det mindste et sted at bo.
De har allerede fire børn, og det kan være svært at skaffe mad nok.

Amanda er bange for at blive gravid igen. Derfor vil hun ikke gå i
seng med Søren. Han bliver rasende og stikker af med en anden
kvinde. Amanda bliver sat på porten sammen med børnene.

Hun kan ikke tage hjem til sine forældre i Nordjylland. De er gamle,
og hun har ikke penge til rejsen. Hun ved, at hun ikke kan få arbejde

på en anden gård, når hun har fire børn.

Amanda beslutter sig for at drage til Odense, hvor hun måske kan bo
hos broderen indtil hun finder et job og et sted at bo. Det er trange

tider i årene 1917-18. Pengene er alt for små og livet er hårdt. En dag
ser hun et lille skilt i vinduet hos den lille skrædder. Han søger en

medhjælper. Amanda begynder at arbejde hos den venlige
skræddermester og langsomt bliver livet lysere for hende og børnene.
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