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Løvinden, Karen Blixen, var en kvinde forud for sin tid - for stor til sit land og for vild til sit køn.

Det forstår franske Anne-Caroline Pandolfo at skildre med sin fantasifulde grafiske fortolkning af den
eventyrlystne fortællerskes liv. Med danske Terkel Risbjergs poetiske akvareltegninger er der her skabt et

bevægende og billedskønt portræt af et af dansk litteraturs største unika.

Den unge Karen Blixen har 6 ting imod sig:

1.Hun er kvinde
2.Hun er født i 1885
3.Hun bor i Danmark

4.Hendes familie er småborgerlig
5.Hendes familie er religiøs, protestantisk, luthersk og unitarisk
6.Hun er den eneste, der bekymrer sig om punkt 1, 2, 3, 4 og 5

Løsningen må være:
1.Bliv en mand

2.Træd ind i det 20. Århundrede
3.Bo et andet sted

4.Langt væk fra Rungstedlund
5.Uden hverken Gud eller Herre
6.Hold op med at bekymre sig

Helt i tråd med Karen Blixens egen litterære ånd, bliver den store forfatters liv fra vugge til grav kreativt
fortalt ad barndommens kringlede stier og helt ud på det voksne livs åbne stepper. Blixen føres igennem livets
knaster med en vidunderligt broget flok af ledsagere, der tager skikkelse af blandt andre storken, djævlen og
Nietzsche. Pandolfo og Risbjerg fortæller ærligt om Karen Blixen - den frie, standhaftige fugl som end ikke

syfilissen formåede at tøjle - og tilføjer et snert af det fantastiske.

 Terkel Risbjerg og Anne-Caroline Pandolfo bor sammen i Frankrig med deres to børn. De er tidligere
udkommet på Fahrenheit med den kritikerroste Mina - et liv som kat (fire hjerter i Politiken) såvel som på

Cobolt med Skarabæernes Konge.
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