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Sådan gør en pige ikke Else Faber Hent PDF Da kong Christian IX døde i 1906 var det en speciel og sørgelig
dag, som forfatter Else Faber husker meget tydeligt. Det fortæller hun blandt andet om i "Sådan gør en pige
ikke!" Hun fortæller også om livet på Frederiksberg i begyndelsen af 1900-tallet. Om hvordan det var at være

pige, om skolegangen og om alle de andre ting, der formede hverdagen dengang.

"Sådan gør en pige ikke!" er skrevet til historisk nysgerrige børn i 10-14-årsalderen.

Else Faber blev født i år 1900 i København. Hun blev student i 1919 og arbejdede derefter i nogle år som
kontorist, men hun ville være skribent og kom til at arbejde som redaktør, journalist og oversætter. I 1943
debuterede hun som forfatter, og skrev derefter en lang række af bøger til både voksne og børn samt flere

populære radiohørespil. Else Faber døde i 1988.
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