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Branden i Magasin du Monde Karen Aabye Hent PDF "Branden i Magasin du Monde" er historien om,

hvordan en gruppe mennesker klarer sig, da en brand pludselig opstår i et stort varehus. For hvad gør man,
når alle udgange er spærret af ild? Når alt håb synes at være ude? Overgiver man sig til sin skæbne og til den
kvælende røg eller vil den sidste ulmende flig af overlevelsesdrift flamme op og tage over? Karen Aabyes
roman er lige dele spændingsroman og psykologisk skildring af nogle af de mest instinktive menneskelige
mekanismer. 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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