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107 danske Pippi-piger Merete van den Berg Hent PDF Vi har brug for tydelige rollemodeller, vi kan spejle
os i. Og vi har brug for at kende vores rødder, så vi forstår, hvem vi er – og hvem vi står på skuldrene af. I
107 DANSKE PIPPI-PIGER præsenterer Merete van den Berg 107 historiske og nulevende kvinder på tværs

af videnskab, politik, kunst, sport og erhvervsliv. Her er fortællinger om foregangskvinder,
videnskabskvinder, dronninger og mønsterbrydere. Fra Karen Blixen til Anja Andersen, fra Grevinde Danner
til Anne Linnet, fra Liva Weel til MØ og mange, mange flere. Nogle tog magten og stod frem. Andre tog

særlige initiativer. Fælles for dem er, at de har sagt til sig selv: "Det er det her, jeg vil", og så har de gjort det
på deres helt egen måde. 107 DANSKE PIPPI-PIGER er en samling kreative, biografiske fortællinger. Kort

fortalt og sat op som et opslagsværk. Bogen henvender sig til alle, men især til alderen 12+ med
"konfirmationsalderen" som kernemålgruppe.
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