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Marie på stenbroen Lone Diana Jørgensen Hent PDF "Det var blevet flyttedag. Marie sad på det øverste trin
af trappen op til første sal. Hun så på gelænderet, som hun havde kuret ned ad så mange gange, at det var

blevet helt blankslidt. Men det var slut med dét nu. Måske var der et andet gelænder at kure på, der hvor hun
skulle flytte hen."

Seksårige Marie er nervøs over at skulle flytte fra familiens hyggelige rækkehus og ind i en lille lejlighed på
Nørrebro. Hun har hørt, at storbybørnene er dårligt opdraget, og at de aldrig får solen at se mellem de høje

bygninger. Der er meget at sige farvel til ... Men måske også nogle gode ting at sige goddag til?

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 var blevet flyttedag. Marie sad på det øverste trin af trappen op
til første sal. Hun så på gelænderet, som hun havde kuret ned ad så
mange gange, at det var blevet helt blankslidt. Men det var slut med
dét nu. Måske var der et andet gelænder at kure på, der hvor hun

skulle flytte hen."

Seksårige Marie er nervøs over at skulle flytte fra familiens
hyggelige rækkehus og ind i en lille lejlighed på Nørrebro. Hun har
hørt, at storbybørnene er dårligt opdraget, og at de aldrig får solen at
se mellem de høje bygninger. Der er meget at sige farvel til ... Men

måske også nogle gode ting at sige goddag til?

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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