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Kvinde, gå mod solen Karen Aabye Hent PDF Forlaget skriver: "Kvinde, gå mod solen" er historien om pigen
Marianne, hvis mor dør, da hun er ganske lille. Marianne bor derfor alene med sin far på herregården

Hvidegård i provinsen.

Marianne er lidt af en eventyrer, men efterhånden som hun vokser op, bliver hun klar over, at ikke alle er lige
positivt stemte over for piger med stor nysgerrighed og lyst til at udforske livet.

"Kvinde, gå mod solen" er en roman om at turde stå ved sig selv lige meget, hvad andre siger, og om at
drømme om at nå de højeste tinder og den smeltende sol.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Karen Aabye (1904-1982) var en dansk forfatter og journalist. Karen Aaby debuterede i 1939 med romanen
"Der er langt til Paris". Sidenhen udgav hun en lang række bøger, hvoraf Martine-serien (1950-54) er en af de

mest kendte
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