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Vil du med til Hanstholm? (2. del af serie) Hjørdis Varmer Hent PDF ""Gud! Brødet!" råbte hun og fór ud på
gulvet. Magnus lå og så efter hende. Hendes ende vuggede, når hun løb, og lige over det tykke var der to

fordybninger. "Du har smilehuller i ryggen," råbte han efter hende. "Jeg smiler også til dig," råbte hun tilbage,
mens hun slukkede for gassen og smed det brændte brød i skraldespanden. Og hun smilede, da hun et øjeblik

efter krøb ned til ham."

Magnus og Elna er blevet kærester. Elna er alt, hvad Magnus nogen sinde har drømt om, men Elna er ikke
helt så sikker på Magnus. 3. g venter og med det følger fester og venner – og Jan, som Elna altid har kigget
lidt efter. Magnus har det til gengæld ikke så nemt i skolen, og da hans mor bliver alvorligt syg, er det som
om, at hele verden braser sammen. Elna og Magnus har lovet, at de vil elske hinanden for evigt, men det er

svært, når man kun er 18 år.

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.

 

""Gud! Brødet!" råbte hun og fór ud på gulvet. Magnus lå og så efter
hende. Hendes ende vuggede, når hun løb, og lige over det tykke var
der to fordybninger. "Du har smilehuller i ryggen," råbte han efter

hende. "Jeg smiler også til dig," råbte hun tilbage, mens hun
slukkede for gassen og smed det brændte brød i skraldespanden. Og

hun smilede, da hun et øjeblik efter krøb ned til ham."

Magnus og Elna er blevet kærester. Elna er alt, hvad Magnus nogen
sinde har drømt om, men Elna er ikke helt så sikker på Magnus. 3. g
venter og med det følger fester og venner – og Jan, som Elna altid
har kigget lidt efter. Magnus har det til gengæld ikke så nemt i

skolen, og da hans mor bliver alvorligt syg, er det som om, at hele
verden braser sammen. Elna og Magnus har lovet, at de vil elske

hinanden for evigt, men det er svært, når man kun er 18 år.

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.
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