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Et blodrødt stænk Estrid Ott Hent PDF "Isbryderen baner sig Vej gennem en Verden, der er stivnet i Is, en
sælsom, betagende Verden, som kun synes at aande Kulde og Død. Den skærer sig ind i en vældig Isflage, og
ned langs Skibssiden skurrer en afreven Stump, som vipper op og ned med de svage Dønninger og et kort Nu

truer med at gaa rundt.

Mine øjne viger ikke fra den. Der ligger et levende Væsen på den, et Væsen af Kød og Blod med et hedt
bankende Hjerte, en lille, nyfødt Sælunge, som lige er kommet til Verden. Den er endnu vaad efter Fødslen,
og Sneen om den er plettet af Blod. Møjsommeligt og usikkert løfter den Hovedet og kigger på mig med
Øjne, som intet fatter. Den lever og aander og er til paa den skrøøbelige Isflage, der langsomt glider forbi.

Og aldrig har jeg følt Livets Under saa stærkt og voldsomt."

13 stærke skildringer af livet i nogle af verdens nordligste egne – Grønland, Svalbard, Sibirien, og Lappland.

Indhold:
"Et blodrødt stænk"
"De gamle Mænd"
"Farvel til Knud"
"Min Vappus Jon"
"Ham Tønnes"
"Et Møde"

"Fremmed Valuta"
"Flygtningen"
"En stor Mand"

"Arnt Hegges Hævn"
"Tabt Foraar"

"Antti Palo var ikke død"
"Genopstandelsen"

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Estrid Ott (1900-1967) var en dansk forfatter og journalist, der blev særligt kendt for sin store produktion af
børnebøger. Estrid Ott debuterede i 1923. Det blev en noget anderledes debut, da bogen blev til i samarbejde

med moren Olga Ott.

Estrid Ott blev uddannet journalist ved Vestjyllands Folkeblad, og fik senere ansættelse ved Berlingske
Tidendes udenrigsredaktion. I jobbet som korrespondent dækkede hun vinterkrigen mellem Finland og Sovjet
i 1939-40. Inspirationen fra Finland og andre nordlige egne er til at mærke i Estrid Otts forfatterskab, hvor
flere af bøgerne finder sted i Lapland, på Svalbard eller i Grønland, hvor hun også boede for en periode.

Estrid Ott nåede at skrive mange bøger, førend hun fik sit egentlig gennembrud med bogserien om Chico, der
er et portugisisk gadebarn. Første bind i serien "Chicos lange vandring" vandt Kulturministeriets

børnebogspris i 1958.

Estrid Ott har udgivet en række bøger under pseudonymet Magnus Moen.
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