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Siffrine Cecil B\u00f8dker Hent PDF Til en fest forelsker husmandenssønnen Jost og tater-kvinden Shiba sig i
hinanden. Deres kærlighed er stor og betingelsesløs, men omverdenen er ikke lige frem begejstret for deres

forhold. Historien bliver fortalt af deres ufødte datter Siffrine, der tegner et billede af landbrugslandet
Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede, dets normer, værdier og traditioner, men også af en intolerance

over for fremmede folkefærd. Cecil Bødker (f. 1927) er en dansk forfatter. Cecil Bødker voksede op i
nærheden af Fredericia, hvor hun var ene pige i en børneflok på seks. Cecil Bødker debuterede i 1955 med

digtsamlingen Luseblomster. Sidenhen fulgte flere digtsamlinger og noveller inden hun i 1967 debutrede som
børnebogsforfatter. Selv om Cecil Bødker har skrevet både romaner, novelle- og digtsamlinger for voksne, er
det hendes børnebøger, navnlig dem om drengen Silas, der har gjort hendes forfatterskab kendt. Cecil Bødker
har modtaget flere hædersbevisninger for sit forfatterskab. Hun har blandt andet modtaget De Gyldne Laurbær
(1984) og Det Danske Akademis Store Pris (1998) og har som den eneste dansker modtaget den internationale

børnebogspris H.C. Andersen Medaljen.
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