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Efter festen Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Inge er 16 år og gravid - og det var bestemt ikke planlagt. Inge er
bange for at fortælle det til Mor og Far. Vil de blive vrede eller måske begynde at græde? Tankerne svirrer
rundt i hovedet på Inge. Det er godt, at hun har sin bedsteveninde Karin, som hun kan dele bekymringerne
med. Og hvad med Jens? Vil han fortælle de andre om den nat efter klassefesten, hvor de var sammen? Han
har altid været så rap i replikken. 'Efter festen' er historien om 16-årige Inge, der pludselig skal træffe nogle
meget voksne valg. Men også en historie om kærlighed, venskab og familie. Hjørdis Varmer (f. 1936) er en
dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker den".

Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på historiske
børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen

Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.

 

Inge er 16 år og gravid - og det var bestemt ikke planlagt. Inge er
bange for at fortælle det til Mor og Far. Vil de blive vrede eller

måske begynde at græde? Tankerne svirrer rundt i hovedet på Inge.
Det er godt, at hun har sin bedsteveninde Karin, som hun kan dele
bekymringerne med. Og hvad med Jens? Vil han fortælle de andre
om den nat efter klassefesten, hvor de var sammen? Han har altid
været så rap i replikken. 'Efter festen' er historien om 16-årige Inge,
der pludselig skal træffe nogle meget voksne valg. Men også en

historie om kærlighed, venskab og familie. Hjørdis Varmer (f. 1936)
er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med
børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100

romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på
historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks

Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø
Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Efter festen&s=dkbooks

