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Fyren med læderjakken Hjørdis Varmer Hent PDF Monica er 19 år og kommet fra et hjem med penge og gode
manerer. En dag møder hun John, der er helt anderledes, end alle andre drenge hun kender. John går med en
sort læderjakke og kører på motorcykel i skole. Hendes forældre er forfærdede, da hun først fortæller dem om
ham. John er heller ikke altid lige sød, men lige meget hvor meget hun prøver ikke at tænke på ham, kan hun

ikke lade være. Monica er forelsket. Hvordan skal det hele dog gå?

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.

 

Monica er 19 år og kommet fra et hjem med penge og gode manerer.
En dag møder hun John, der er helt anderledes, end alle andre drenge
hun kender. John går med en sort læderjakke og kører på motorcykel
i skole. Hendes forældre er forfærdede, da hun først fortæller dem
om ham. John er heller ikke altid lige sød, men lige meget hvor
meget hun prøver ikke at tænke på ham, kan hun ikke lade være.

Monica er forelsket. Hvordan skal det hele dog gå?

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://readtimess.in.net/blog.php?b=Fyren med læderjakken&s=dkbooks

