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Ursula Karen Aabye Hent PDF "Ursula" er tredje og sidste del af romantrilogien om en velhavende familie i
1800-tallet. Ursula Riber er frue på Klostergården og en meget bestemt dame. Hendes søn Gregers er invalid
og i det hele taget har livet ikke altid behandlet Ursula lige nænsomt. Men en dag beslutter hun sig for at tage
hånd om sine egen skæbne ... 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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