
Den fattige dreng fra Odense – en bog om
H.C.Andersen

Hent bøger PDF

Hjørdis Varmer

Den fattige dreng fra Odense – en bog om H.C.Andersen Hjørdis Varmer Hent PDF H.C. Andersen var en
meget særlig person. Det viste sig allerede tidligt, da han som 14-årig tog alene til København med 13

rigsdalere på lommen og en lille sæk tøj. Og selv om han var vokset op under fattige kår, skulle han nok vise
verden, at han var rig på fantasi og talent. ... Og som sagt, så gjort!

'Den fattige dreng fra Odense: en bog om H.C.Andersen' er Hjørdis Varmers første bog om den verdenkendte
eventyrforfatter fra Danmark.

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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