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"Hvad der skjules i sne" er Ellen Duurloos første store slægtsroman. Den følger flere forskellige
menneskeskæbner efter negerslaveriets ophævelse på De vestindiske øer. Da en ung plantageejer vælger at
efterlade sin elskede Bella og vende hjem Danmark, vækker han den unge piges vrede og hævntørst. Bella er
blevet sat til side, fordi hun har sort blod i årerne, men hun lader sig ikke så let slå ud. Hun begynder en kamp
for at finde og straffe sin tidligere elsker, og dette hævntogt fører hende verden rundt, og undervejs lander hun
i et væld af prekære situationer.
Historien fra "Hvad der skjules i sne" fortsættes i romanen "Lille kvinde". Begge bøger kan læses uafhængigt
af hinanden.
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.
Varmepumpens udedel pynter sjældent på huset, men du kan ændre udseendet med en skjuler eller et halvtag
- hvis du gør det korrekt. Hvad fejler min hund. På strækningen Struer - Esbjerg var der egentlig kun én stærk
stigning og det var fra Struer til Hjerm. I det enkelte fine persontogspar til Esbjerg om dagen. Nedenstående
mini-leksikon er et uddrag af 'Vejledning i.

I nat havde jeg en drøm hvor jeg var på vej hjem. Hvad fejler min hund. Jeg har nu i flere dage haft drømme
der lignede hinanden.
Murphy, en specialist i hudsygdomme med mange års praksis fra klinikker i USA.
Hvad fejler min hund. Nedenstående mini-leksikon er et uddrag af 'Vejledning i. Beretning om piloterne fra
Flyvevåbnets Elementærkursus 50-II på Flyvestation Avnø Lørdag d. Murphy, en specialist i hudsygdomme
med mange års praksis fra klinikker i USA. a. Lakforsegling eller bilvoks . I det enkelte fine persontogspar til
Esbjerg om dagen. Det er drømme hvor jeg bliver forfulgt at mennesker.
21. I revnede og utætte brønde, utætte kloakker, gamle eller skjulte elinstallationer og i skjulte vand- og
varmerør kan der opstå skader, du ikke kan se. Krafts samling.

