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Marie går skolevejen Lone Diana Jørgensen Hent PDF "– Marie, frøken Hansen stoppede op og ligesom
smagte på navnet, – Marie. Nå, så er det dig, der er Marie, Vibekes lillesøster. Hun rynkede panden og så

nøjere på Marie. – Ja, ja, så ved man jo, hvad man kan vente sig. I er vel to alen ud af et stykke."

Marie synes bestemt ikke om sin vrisne regnelærerinde, der på første skoledag allerede tror, hun ved alt om
hende. Til gengæld får hun sig hurtigt nogle gode kammerater i klassen – og desværre også et par knap så

gode bekendtskaber ... Heldigvis kan Marie godt bide fra sig, når det er det, der skal 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.

 

"– Marie, frøken Hansen stoppede op og ligesom smagte på navnet, –
Marie. Nå, så er det dig, der er Marie, Vibekes lillesøster. Hun

rynkede panden og så nøjere på Marie. – Ja, ja, så ved man jo, hvad
man kan vente sig. I er vel to alen ud af et stykke."

Marie synes bestemt ikke om sin vrisne regnelærerinde, der på første
skoledag allerede tror, hun ved alt om hende. Til gengæld får hun sig
hurtigt nogle gode kammerater i klassen – og desværre også et par

knap så gode bekendtskaber ... Heldigvis kan Marie godt bide fra sig,
når det er det, der skal 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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