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Martine Karen Aabye Hent PDF I Karen Aabyes anmelderroste roman "Martine" følger man den unge enke,
Martine, som bor med sine tre børn i Vestjylland. Livet på egnen er hårdt, især for en bondekone af

sjællandsk afstamning og uden en mand. Men selvom tilværelsen er lige så barsk som det vilde Vesterhav, så
beslutter Martine sig for, at hun er nødt til at klare sig for sine børns skyld.

Romanen byder både på en skildring af livet som enke og bondekone ved 1800-tallets jyske vestkyst, men
også på en historie om vilje, stålsathed og fandenivoldsk selvstændighed.

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

"Alt er så godt skrevet, at det suser i læserens følelser og nerver. Det er det bedste fra Karen Aabyes hånd...
Der er orkester i denne bog" - Tom Kristensen

 

I Karen Aabyes anmelderroste roman "Martine" følger man den unge
enke, Martine, som bor med sine tre børn i Vestjylland. Livet på
egnen er hårdt, især for en bondekone af sjællandsk afstamning og
uden en mand. Men selvom tilværelsen er lige så barsk som det vilde
Vesterhav, så beslutter Martine sig for, at hun er nødt til at klare sig

for sine børns skyld.

Romanen byder både på en skildring af livet som enke og bondekone
ved 1800-tallets jyske vestkyst, men også på en historie om vilje,

stålsathed og fandenivoldsk selvstændighed.

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

"Alt er så godt skrevet, at det suser i læserens følelser og nerver. Det
er det bedste fra Karen Aabyes hånd... Der er orkester i denne bog" -

Tom Kristensen
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