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Annesisses verden Erik Pouplier Hent PDF Efter moderens utallige forsøg på at abortere kommer Annesisse
til verden i en fattig del af 1930‘ernes Danmark. Helt fra starten er livet fuld af klø, ydmygelser, angst og

fortvivlelse, men Annesisse formår alligevel at skabe sig sine egne glæder i sin egen verden.

"Annesisses verden" er første bog i trilogien om det uønskede barn Annesisse og hendes indre og ydre liv.

Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit arbejde som journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt
forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i Frankrig, og han har endvidere skrevet

flere uformelle og hyggelige guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og ophold der.

Erik Poupliers trilogi om Annesisse handler om et uønsket barns hårde opvækst i 1930‘erne og hendes
fremtidige liv. Serien består af "Annesisses verden", "Annesisses vej" og "Bryllupsrejsen". Bøgerne kan læses

uafhængigt af hinanden.
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