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"Mellemgrunden" handler om den 40-årige fraskilte Kate, der efter karriere og ægteskab har nået det punkt,
hvor man standser op og ser tilbage og spørger sig selv: Hvorfor blev jeg sådan? Og hvad skal jeg nu lave?
Mellemgrunden er også de mellemår, hvor man er fanget mellem børn og forældre.
Denne periode er på en måde bogens "hovedperson". Margaret Drabble (f. 1939) er en engelsk forfatter og
samfundskritiker, der har vundet en lang række priser for sin litteratur. Endvidere er Margaret Drabble blevet
udnævnt som "Dame Commander of the Order of the British Empire" i 2008. Margaret Drabble debuterede
som forfatter i 1963 med romanen "A Summer Bird-Cage", og sidenhen er det blevet til en lang række
anmelderroste romaner. " – En bog der får en til at elske livet." – Jyllands-Posten
Hvad forestiller billedet. Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden. ”Udslidt” Af H. Du har
styr på reglen om tredjedele og dit udstyr, men ved du, hvordan du fører øjet rundt i billedet og hvorfor, ulige
tal giver bedre billeder. Munch udførte flere versioner af motivet fire som malerier og et som litografi.
”Udslidt” Af H. Skriget (norsk Skrik) er en serie malerier af Edvard Munch. Hvad kan du se. Munch udførte
flere versioner af motivet fire som malerier og et som litografi. Hvilke personer er med. Hvad er der i
forgrunden, mellemgrunden og baggrunden. A. Peter Christian Skovgaard malede i 1857 billedet 'Bøgeskov i
maj' Det forstiller skoven omkring Islingegodset, som ligger ved Vordingborg.
Skriget er malet i en symbolistisk ekspressionistisk stil med pastel-, olie- og tempera-farver. Hvad forestiller

billedet. Landskabsbilleder kan nemt blive kedelige at se på, men her får du vores bedste tips, der giver dig
mere spændende og skarpere landskabsfotos. Hvilke personer er med. A. Hvad forestiller billedet. Hvilke
personer er med.

