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Flykt utan vingar Anna Sparre Hent PDF Det är början av nittonhundratalet. På Sjövalla gård vid Malmslätts
flygfält växer Marie Wall upp, bortskämd och bekymmersfri. När hennes far dör i spanska sjukan får hennes
trygghet sig en djup törn. Och när sedan modern oväntat gifter om sig, upplever Marie det som ett svek mot

fadern. Nästan på trots ingår hon ett förhastat äktenskap med en flygare.

Hon hamnar på flygkrigsskolan i Ljungbyhed men vantrivs under de enkla förhållandena. Marie bryter upp
och förverkligar sin dröm att utbilda sig till läkare. Trots motstånd för alla håll når hon sitt mål och blir
landets första kvinnliga kirurg. Men samtidigt lägger sig ett mörker över världen. Det är 1939 och andra

världskriget bryter ut ...

Anna Sparre föddes år 1906 och dog år 1993. Hon var en svensk författare som debuterade år 1943 med "N:o
14 Sparv anmäler sig". Främst skrev hon historiska och självbiografiska romaner. Hennes sista bok

"Drottningens förtrogna" gavs ut året efter hennes död.
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