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Marens vilje Pernille Juhl Hent PDF En pludselig støj fik hende til at springe om bag en busk, der kun skjulte
hende halvt. Natten ville stå hende bi. Hun hørte grænsevagten gå forbi. Nu ville det vare mindst et kvarter,

inden han vendte tilbage. Hvis deres beregninger passede!
Hun talte langsomt til 30, inden hun med målrettede skridt fortsatte mod bækken. Månelyset flakkede. Skyer

kom og gik. Nu stod hun ved bredden. Der var ingen. Hun turde ikke råbe.
Helt stille lyttede hun. Kun en raslen i sivene hørtes. Vi når det ikke … vi når det ikke … brusede det i

hendes hoved. Er de blevet taget på den anden side? Har grænsevagterne fundet dem?

I 1882 blev en af Danmarks store kvindeskikkelser, Maren Sørensen, født i Ål, Vestjylland. Hun var på mange
måder forud for sin tid og kunne smykke sig med titler som sygeplejerske, frihedskæmper, frimenighedspræst

og kvindesagsforkæmper. I 1952 blev hun belønnet med ridderkorset for sin enestående indsats i
grænselandet.

Om Pernille Juhls sidste roman ’Frihed og ære’ skrev anmelderne:
”Det er en meget helstøbt fortælling, der rummer en masse spænding og gode person-skildringer.” Arne

Mariager, Jyske Medier.
”En rigtig pageturner”. Ole Sørensen, Flensborg avis.

”Velskrevet og spændende roman”. Sanne Mendel, Dansk BiblioteksCenter.
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skjulte hende halvt. Natten ville stå hende bi. Hun hørte

grænsevagten gå forbi. Nu ville det vare mindst et kvarter, inden han
vendte tilbage. Hvis deres beregninger passede!

Hun talte langsomt til 30, inden hun med målrettede skridt fortsatte
mod bækken. Månelyset flakkede. Skyer kom og gik. Nu stod hun

ved bredden. Der var ingen. Hun turde ikke råbe.
Helt stille lyttede hun. Kun en raslen i sivene hørtes. Vi når det ikke
… vi når det ikke … brusede det i hendes hoved. Er de blevet taget

på den anden side? Har grænsevagterne fundet dem?

I 1882 blev en af Danmarks store kvindeskikkelser, Maren Sørensen,
født i Ål, Vestjylland. Hun var på mange måder forud for sin tid og
kunne smykke sig med titler som sygeplejerske, frihedskæmper,
frimenighedspræst og kvindesagsforkæmper. I 1952 blev hun

belønnet med ridderkorset for sin enestående indsats i grænselandet.
Om Pernille Juhls sidste roman ’Frihed og ære’ skrev anmelderne:
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