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Det de tænker Linea H\u00f8jby Hent PDF Linea Højby sætter med sin debutbog "Det de tænker" fokus på et
fænomen i evig forandring og nyskabelse: kvindelighed. I bogen fortæller 50 vidt forskellige kvinder om
deres forståelse af kvindelighed – og viser, at der er mindst lige så mange forståelser af begrebet, som der er

kvinder. Det er en bog, der blandt andet diskuterer kroppen, alder, seksualitet og i centrum af det hele:
individet og mennesket. Linea Højby er en dansk forfatter og fotograf. Hun er opvokset i Nordvestsjælland
omgivet af familie og har altid interesseret sig for det visuelle og kreative univers. Derfor blev købet af et
spejlreflekskamera, da Højby var blot 13 år, starten på et liv bag linsen. Højby slår dog også sine kreative
folder i andre arenaer og udgav som 24-årig sin første bog: "Det de tænker" (2017) om 50 forskellige

kvinders syn på fænomenet kvindelighed.
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