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Slået hjem Finn Wilkens Hent PDF Nr. 3 i serien om Hans Theodor. Kan læses uafhængig af de to første.
Uddrag af lektørudtalelse fra DBC: "... I forhold til de øvrige bind i serien har Slået hjem en mere moden

tone. Tematisk læner den sig op ad f. ex. Bjarne Reuters Når snerlen blomstrer, og man kommer uvægerligt til
at tænke på nogle af Niels Malmros´ mange ungdomsfilm ..." IR, forfatter: "... Det er en meget letlæst bog, og
det er ment positivt. Den kan læses af alle. Der er flow i handlingen, og man skal bare have næste kapitel

med. Den kan læses, uden at man har læst de to foregående, me n har man ikke det, vil jeg tro, man får lyst til
at læse dem. Og det må være en kvalitet. Det med at skrive i serier, som kan læses særskilt er vist lidt af et

kunststykke. ..." "... Til forskel fra de to foregående bøger om Hans Theodor kan denne bog efter min mening
læses af store børn og teenagere ..." Uddrag. Hans Theodor er hos inspektøren: "... - Sæt dig nu, kommanderer
han igen og peger på en stol. Jeg tager plads og ser op på ham. Han står nu lige foran mig i et blåt jakkesæt
med slips og en gylden slipsenål. Der er et mærke i den, men jeg har svært ved at se, hvad det forestiller. - Vi
kender til din fortid, skal du vide. Alt. Du hører efter, ikke? Med sin ene hånd tager han mig om halsen og
klemmer til. Jeg skynder mig at nikke og kigger forskrækket op på hans ansigt. Han slipper. - Jeg har været
lidt betænkelig ved at optage dig her på skolen, men efter samtale med psykologen og kommunen har jeg

besluttet mig for at se tiden an. De siger, det er gået godt med dig de sidste par år i din plejefamilie og på den
gamle skole ..."

 

Nr. 3 i serien om Hans Theodor. Kan læses uafhængig af de to første.
Uddrag af lektørudtalelse fra DBC: "... I forhold til de øvrige bind i
serien har Slået hjem en mere moden tone. Tematisk læner den sig
op ad f. ex. Bjarne Reuters Når snerlen blomstrer, og man kommer

uvægerligt til at tænke på nogle af Niels Malmros´ mange
ungdomsfilm ..." IR, forfatter: "... Det er en meget letlæst bog, og det
er ment positivt. Den kan læses af alle. Der er flow i handlingen, og
man skal bare have næste kapitel med. Den kan læses, uden at man
har læst de to foregående, me n har man ikke det, vil jeg tro, man får
lyst til at læse dem. Og det må være en kvalitet. Det med at skrive i
serier, som kan læses særskilt er vist lidt af et kunststykke. ..." "... Til



forskel fra de to foregående bøger om Hans Theodor kan denne bog
efter min mening læses af store børn og teenagere ..." Uddrag. Hans
Theodor er hos inspektøren: "... - Sæt dig nu, kommanderer han igen
og peger på en stol. Jeg tager plads og ser op på ham. Han står nu
lige foran mig i et blåt jakkesæt med slips og en gylden slipsenål.
Der er et mærke i den, men jeg har svært ved at se, hvad det

forestiller. - Vi kender til din fortid, skal du vide. Alt. Du hører efter,
ikke? Med sin ene hånd tager han mig om halsen og klemmer til. Jeg
skynder mig at nikke og kigger forskrækket op på hans ansigt. Han
slipper. - Jeg har været lidt betænkelig ved at optage dig her på
skolen, men efter samtale med psykologen og kommunen har jeg

besluttet mig for at se tiden an. De siger, det er gået godt med dig de
sidste par år i din plejefamilie og på den gamle skole ..."

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Slået hjem&s=dkbooks

