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Når fisken fanger solen Mette Winge Hent PDF Advokaten Carstens ekskæreste Lina er for nyligt død under
mystiske omstændigheder, så da han en dag modtager en kasse med hendes papirer, kaster han sig nysgerrigt

over dem. De viser sig at indeholde Linas afhandling om Sophie Brahe, Tyge Brahes velbegavede og
passionerede søster, som brød op fra sin familie i Skåne for at følge sit hjerte og rejse med alkymisten og
fantasten Erik Lange rundt i Europa. Sammen med afhandlingen om Sophie Brahe finder Carsten Linas
dagbøger, som fortæller en kærlighedshistorie, der bliver mere og mere mystisk i sin lighed med Sophie

Brahes. Mette Winge (f. 1937) debuterede i 1988 med "Skriverjomfruen. En guvernanteroman" og har siden
da udgivet et væld af romaner til både børn, unge og voksne. Mette Winge bevæger sig inden for forskellige

genrer såsom den historiske roman, krimi og faglitteratur.
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