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Maries løfte Marianne Wiizan Hent PDF 1793 er ikke et godt år for Frankrig i al almindelighed. Men for den
11-årige Marie er det endnu værre. Hendes far dør, og midt i al Maries uro og sorg truer morens psykiske
sygdom med, at hun kommer i en dårekiste. "Maries løfte" er første bind i serien om Marie. Serien "Maries
løfte" omhandler 11-årige Marie og hendes noget kaotiske tilværelse i Frankrig i slutningen af 1700-tallet.

Bosiddende i et land i kaotisk tilstand må Marie kæmpe med sine egne sorger og sine egne problemer uden en
far og med en psykisk syg mor. Serien består af to bind: "Maries løfte" og "Marie i Paris". Marianne Wiizan
debuterede med de to bøger om Marie i 1070-tallets Paris, men har desuden udgivet noveller til voksne.

Seneste udgivelse var novellen "Fotografen" i antologien 360 grader.

 

1793 er ikke et godt år for Frankrig i al almindelighed. Men for den
11-årige Marie er det endnu værre. Hendes far dør, og midt i al
Maries uro og sorg truer morens psykiske sygdom med, at hun
kommer i en dårekiste. "Maries løfte" er første bind i serien om
Marie. Serien "Maries løfte" omhandler 11-årige Marie og hendes
noget kaotiske tilværelse i Frankrig i slutningen af 1700-tallet.

Bosiddende i et land i kaotisk tilstand må Marie kæmpe med sine
egne sorger og sine egne problemer uden en far og med en psykisk
syg mor. Serien består af to bind: "Maries løfte" og "Marie i Paris".
Marianne Wiizan debuterede med de to bøger om Marie i 1070-
tallets Paris, men har desuden udgivet noveller til voksne. Seneste
udgivelse var novellen "Fotografen" i antologien 360 grader.
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