
Een nichtje met zeven neven
Hent bøger PDF

Louisa May Alcott

Een nichtje met zeven neven Louisa May Alcott Hent PDF In Een nichtje met zeven neven gaat de jonge
Rosa, die net wees is geworden, bij haar oom en tante wonen. Die hebben zeven zoons, en dat is voor Rosa

natuurlijk wel even wennen. Maar uiteindelijk weet ze in het zorgzame gezin haar draai te vinden.

In elk hoofdstuk wordt Rosa geconfronteerd met een ander vraagstuk, en aan de hand van die opzet weet
Alcott vele levenslessen in het boek te verwerken. Tegelijk is het boek op pedagogisch vlak erg

vooruitstrevend voor de tijd waarin het is geschreven.

Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar had vooral veel succes als schrijfster
van kinderboeken. Haar bekendste werk is Little Women, een autobiografische roman die nog twee

vervolgboeken kreeg, en talloze malen bewerkt is tot toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer
actief en maakte zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en afschaffing van de slavernij.

 

In Een nichtje met zeven neven gaat de jonge Rosa, die net wees is
geworden, bij haar oom en tante wonen. Die hebben zeven zoons, en
dat is voor Rosa natuurlijk wel even wennen. Maar uiteindelijk weet

ze in het zorgzame gezin haar draai te vinden.

In elk hoofdstuk wordt Rosa geconfronteerd met een ander
vraagstuk, en aan de hand van die opzet weet Alcott vele

levenslessen in het boek te verwerken. Tegelijk is het boek op
pedagogisch vlak erg vooruitstrevend voor de tijd waarin het is

geschreven.

Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar
had vooral veel succes als schrijfster van kinderboeken. Haar

bekendste werk is Little Women, een autobiografische roman die nog
twee vervolgboeken kreeg, en talloze malen bewerkt is tot

toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer actief en maakte
zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en afschaffing van de

slavernij.
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