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Lille gule sky Karen Aabye Hent PDF Forlaget skriver: "Lille gule sky" er navnet det lille en-motors-fly, som
forfatter Karen Aabye og hendes amerikanske rejsekammerat, Jan Wood, rejste fra Kastrup til Singapore i.

Rejsen blev en noget halsbrækkende affære, da flyet kun kunne holde sig på vingerne i få timer ad gangen.
Men det blev også et storslået eventyr...

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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