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Hjertets kalejdoskop Beverley Driver Eddy Hent PDF Forlaget skriver: En biografi om Karin Michaëlis.
Fra barndommens Randers over kunstnerkredse i København og Wien udviklede Karin Michaëlis sig til en
internationalt kendt forfatter og foredragsholder. Hun skrev hele tiden trods et til tider turbulent privatliv.
Emnerne var børn, opvækst, familien og især kvinders problemer med seksualitet og magtfulde mænd.

Hendes egne to ægteskaber gik i stykker, men med sin indlevelse og generøsitet fik hun venner over alt, og
hun var en handlekraftig forkæmper for mennesker i nød. hun aktionerede for sultende børn, udstødte og

gamle, for politiske fanger og forfulgte jøder, talte på fredskongresser og husede flygtninge fra Nazityskland
på Thurø. Hun var et muntert og kærligt menneske og brugte mange af sine indtægter fra bøgerne til at hjælpe
andre. En række børnebøger om pigen Bibi, som er fuld af vovemod og blev forbillede for Astrid Lindgrens
Pippi Langstrømpe, vandt læsere i hele verden. I mange avisartikler i danske og tysksprogede aviser skrev
hun om markante mennesker, hun havde mødt, f.eks. maleren Oskar Kokoschka, Lenins enke Krupskaja og

anarkisten Emma Goldman. Skrevet i et flydende og læsevenligt sprog. 
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