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Et år i Mikkel Madsens liv Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Mikkel er 17 år gammel og har travlt med skole og
venner ligesom alle andre unge, men en aften forandres hans liv for altid. Efter en druktur kører Mikkel hjem
i en bil med vennerne Jack, Renate og Mutte. Alle har fået lidt for meget at drikke, Jack gasser op, og de
kører galt. Både Jack og Renate omkommer. Mikkel er knust, og har svært ved at komme sig over ulykken.
Hans mor forstår ikke, hvad der er sket, og hvorfor Mikkel føler sig så skyldig. 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.

 

Mikkel er 17 år gammel og har travlt med skole og venner ligesom
alle andre unge, men en aften forandres hans liv for altid. Efter en
druktur kører Mikkel hjem i en bil med vennerne Jack, Renate og
Mutte. Alle har fået lidt for meget at drikke, Jack gasser op, og de
kører galt. Både Jack og Renate omkommer. Mikkel er knust, og har
svært ved at komme sig over ulykken. Hans mor forstår ikke, hvad
der er sket, og hvorfor Mikkel føler sig så skyldig. 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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