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Inger Behrend træffer sit valg Niels Aage Svanov Hent PDF Den 24-årige Inger Behrend er ansat som
journalist ved et stort provinsblad, hvor man følger hendes færden gennem en række brogede og spændende
oplevelser. Hun bliver her stillet over for et vanskeligt problem, der kommer til at gribe dybt ind i hendes

tilværelse og tvinger hende til at træffe et afgørende valg. Det sker dog først efter en alvorlig krise, som klart
og tydeligt viser hende livets sande værdier.

Forfatteren, der selv er journalist, giver i sin roman mange ægte og overbevisende scener fra livet i en
moderne, travlt arbejdende bladredaktion, og med glimrende indlevelsesevne skildrer han en ung kvindes

stædige kamp for at stå på egne ben og skabe sig en karriere.

Gennem hele den stærkt bevægede handling slynger sig en dramatisk kærlighedsaffære, hvis tråde udredes
med megen kunstnerisk sans og fin psykologisk forståelse.

Niels Aage Svanov (1906 – 1942) blev født i København som søn af en malermester, tog realeksamen 1925
og virkede som journalist fra 1926. Niels Aage Svanov deltog i det første danske journalistkurus i 1927 og

var ansat ved Østsjællandsk Folkeblad og Aalborg Stiftdtidende.
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