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Marie til søs Lone Diana J\u00f8rgensen Hent PDF Det er ikke med sin gode vilje, at Marie forlader Nørrebro

for at tage på ferie i Jylland sammen med sin far. Efter en gyngende færgetur, hvor de andre passagerer
brækker sig i stride strømme, mødes de af en lænkehund, der gør og snerrer af dem, på den bondegård, hvor
de skal holde ferie. Marie vil bare hjem til København, men det vil far ikke høre tale om! Og som dagene går,
opdager Marie, at Jylland måske også har sin charme ... Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947)
har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i
en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med
erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning om min ufuldstændige barndom". I Lone
Diana Jørgensens fem bøger om Marie, følger vi den lille pige, fra hun i 1950‘erne flytter med sin store

familie til Nørrebro, op igennem skoletiden, på feriekoloni og på mange andre sjove eventyr.

 

Det er ikke med sin gode vilje, at Marie forlader Nørrebro for at tage
på ferie i Jylland sammen med sin far. Efter en gyngende færgetur,
hvor de andre passagerer brækker sig i stride strømme, mødes de af
en lænkehund, der gør og snerrer af dem, på den bondegård, hvor de
skal holde ferie. Marie vil bare hjem til København, men det vil far
ikke høre tale om! Og som dagene går, opdager Marie, at Jylland
måske også har sin charme ... Den danske forfatter Lone Diana
Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række

ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i
en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone

Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i
én stol! – En personlig beretning om min ufuldstændige barndom". I
Lone Diana Jørgensens fem bøger om Marie, følger vi den lille pige,
fra hun i 1950‘erne flytter med sin store familie til Nørrebro, op

igennem skoletiden, på feriekoloni og på mange andre sjove eventyr.
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