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Gud er kærlighed Ellen Duurloo Hent PDF Forlaget skriver: I den sidste del af Ellen Duurloos trilogi om
pigen Else hører vi for første gang historien fortalt fra pigens egen mund gennem en række

dagbogsoptegnelser. "Gud er kærlighed" afslutter ikke bare trilogien, men også et stormfuldt og drænende liv,
som Else ikke formåede at forme anderledes. På sit dødsleje på et privat sanatorium beretter Else om sit

mislykkede ægteskab, sit barns død, og hvordan det endelig lykkedes hende at frigøre sig fra påvirkningen fra
den personlighedsdræbende og ubarmhjertige behandling, hun blev udsat for i sin ungdom på hjemmet for

faldne piger. Efterhånden som Else selv udreder trådene i sit indre og reflekterer over sine erfaringer, opnås en
befriende forløsning af de medrivende spændinger og medlidenheden fremkaldt af de første to bind i serien.

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.
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