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Idyllen. Vaudeville uden sang Edith Rode Hent PDF Omkring badehotellet "Idyllen" mødes mennesker fra
alle ender af samfundet; en kunstner, der længes efter en ny himmel at male, en karl, der er stukket af fra en
elskovssyg bondekone, damer, der skælder ud på uvorne børn, og en ung pige, der uden at vide af det går hen

og forelsker sig.

Edith Rode (1879-1956) var en dansk forfatter, digter, journalist og brevkasseredaktør. Hun debuterede i 1901
med romanen "Misse Wichman", som forsvarede kvinders ret til seksualitet, et emne hun også tog op i sine

senere værker. Edith Rodes forfatterskab spænder over digte, noveller, erindringer, romaner,
filmmanuskripter, rejseskildringer, biografier, kogebøger samt det store opslagsværk "Den gyldne bog om
danske kvinder", som hun var hovedredaktør på. Edith Rode beskæftigede sig gennem hele sit forfatterskab

med kvinders rettigheder og udgav flere biografier om kendte danske kvinder.
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