
Den røde dal
Hent bøger PDF

Karen Aabye
Den røde dal Karen Aabye Hent PDF "Den røde dal" er 5. og sidste del af "Martine-serien" om en vestjysk
familie, som immigrerer til USA og Canada. Janus, Martines søn, er rejst til Californien sammen med sin

barndomsven Thue. Her har de mødt et væld af mennesker, som på forskellig vis har hjulpet dem frem i den
nye, fagre verden. Efterhånden har de to mænd også fundet sig bedre til rette i det nye samfund. Men hvor
Thue slår sig ned som farmer i Den Røde Dal, higer Janus stadig efter eventyr og ser muligheder overalt. Så
da chancen for at komme til Australien og grave efter guld opstår, griber Janus den. Spørgsmålet er blot, om
han vil være lige så heldig på denne rejse? 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. Karen Aaby var en torn i øjet på den tyske
værnemagt under 2. verdenskrig, og Gestapo endte med at sprænge hendes hus 'Kissum bakke' i luften.
Heldigvis var ingen hjemme og huset blev genopbygget efter krigen. I 1946 skildrede Karen Aabye flere

danske skæbner, der flygtede til Sverige i løbet af krigen.
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mødt et væld af mennesker, som på forskellig vis har hjulpet dem
frem i den nye, fagre verden. Efterhånden har de to mænd også

fundet sig bedre til rette i det nye samfund. Men hvor Thue slår sig
ned som farmer i Den Røde Dal, higer Janus stadig efter eventyr og
ser muligheder overalt. Så da chancen for at komme til Australien og
grave efter guld opstår, griber Janus den. Spørgsmålet er blot, om

han vil være lige så heldig på denne rejse? 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. Karen Aaby var en torn i øjet på den tyske værnemagt under
2. verdenskrig, og Gestapo endte med at sprænge hendes hus 'Kissum



bakke' i luften. Heldigvis var ingen hjemme og huset blev
genopbygget efter krigen. I 1946 skildrede Karen Aabye flere danske

skæbner, der flygtede til Sverige i løbet af krigen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den røde dal&s=dkbooks

