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Når noget sker Inge Fischer S\u00f8rensen Hent PDF Sabinas forældre er skilt, og hun flytter med sin mor og
hendes nye mand til Sønderjylland, hvor hun i første omgang falder godt til. Men Sabina synes det er svært at
finde ud af, hvem hun selv er. "Jeg ligner mor, men har fars lange, slanke hænder og vender tæerne udad –

nøjagtig som han gør. Jeg synger lige så pivfalsk som mor. Og bruger briller. Det meste af mig er genbrug. Og
resten?" Så sker der noget – og selvom det er ubehageligt, hjælper det måske alligevel Sabina til at blive
klogere på sig selv. Inge Fischer Sørensen (f. 1937) debuterede som forfatter i 1973 med børnebogen "Seks
plus en grandtante". Siden er det blevet til en lang række børnebøger af realistisk og humoristisk tilsnit,

bidrag til flere antologier samt oversættelser af børne- og ungdomslitteratur.

 

Sabinas forældre er skilt, og hun flytter med sin mor og hendes nye
mand til Sønderjylland, hvor hun i første omgang falder godt til.

Men Sabina synes det er svært at finde ud af, hvem hun selv er. "Jeg
ligner mor, men har fars lange, slanke hænder og vender tæerne udad
– nøjagtig som han gør. Jeg synger lige så pivfalsk som mor. Og

bruger briller. Det meste af mig er genbrug. Og resten?" Så sker der
noget – og selvom det er ubehageligt, hjælper det måske alligevel
Sabina til at blive klogere på sig selv. Inge Fischer Sørensen (f.

1937) debuterede som forfatter i 1973 med børnebogen "Seks plus en
grandtante". Siden er det blevet til en lang række børnebøger af
realistisk og humoristisk tilsnit, bidrag til flere antologier samt

oversættelser af børne- og ungdomslitteratur.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Når noget sker&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


