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En mor til Linda Hanne Brandt Hent PDF Linda er tæt knyttet til journalisten Lene, som hun besøger oftere
og oftere. De er meget nære. Så nære, at Linda næsten ser Lene som en mor. Derfor får hun også et chok, da
hun finder ud af, at Lene er gået hen og blevet forelsket, at hun skal giftes – men værst af alt: at hun flytter til

Amerika.

Hanne Brandt (f. 1940) er en dansk forfatter, der fik sin litterære debut i 1980. Brandt er uddannet lærer og
også primært kendt for sine børnebøger. Udover disse har hun også skrevet bøger til voksne og leveret

dramatik til både Svalegangen og Holstebro Børneteater.

Bogserie om børnehjemsbørnene Linda og Agnete, der begge er 10 år. Vi følger især Linda, der har problemer
med sit temperament og et problematisk og forvirrende familieliv involverende blandt andet en alkoholiseret

far.

 

Linda er tæt knyttet til journalisten Lene, som hun besøger oftere og
oftere. De er meget nære. Så nære, at Linda næsten ser Lene som en
mor. Derfor får hun også et chok, da hun finder ud af, at Lene er gået
hen og blevet forelsket, at hun skal giftes – men værst af alt: at hun

flytter til Amerika.

Hanne Brandt (f. 1940) er en dansk forfatter, der fik sin litterære
debut i 1980. Brandt er uddannet lærer og også primært kendt for
sine børnebøger. Udover disse har hun også skrevet bøger til voksne
og leveret dramatik til både Svalegangen og Holstebro Børneteater.

Bogserie om børnehjemsbørnene Linda og Agnete, der begge er 10
år. Vi følger især Linda, der har problemer med sit temperament og
et problematisk og forvirrende familieliv involverende blandt andet

en alkoholiseret far.
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