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Lille Rødhætte Henrik Pontoppidan Hent PDF Forlaget skriver: "Lille Rødhætte" fortæller om en kvinde, hvis
hårde liv og utallige skuffelser har gjort hende hård og stridig. Hun støder sin mand fra sig med sin

ondskabsfuldhed og straffer børn og tjenestefolk for den mindste uærlighed. Én eneste glæde har hun tilbage;
mindet om sig selv som uskyldigt barn, som den lille Rødhætte, der en frostklar dag spadserede hen over

sneen, klar til at omfavne hele verden og blive en del af alt det gode, den havde at tilbyde.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan (1857-1943) skrev en lang række stærkt samfundskritiske romaner,
der giver et usædvanligt omfattende billede af datidens Danmark. I 1917 modtog han Nobelprisen i litteratur

og anses også i dag for at være en af de største danske forfattere nogensinde.

"En mærkelig bog, så voldsom og tung som et kølleslag, ført af en øvet hånd. En bog i panser og plade af den
hårdeste støbning og den rankeste uselviskhed." -Edvard Brandes
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