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Se Venedig og dø Hjørdis Varmer Hent PDF "De havde ikke skændtes. Måske havde det været bedre? Luften
mellem dem var ladet med uro og utilfredshed, selvom de lå helt stille. Men til sidst faldt Magnus i søvn, og
lige da han var ved at sove, vidste han, at Elna lå vågen endnu. Han havde ikke hørt de velkendte gryntelyde,

der fortalte, at hun sov. Hun lå som en, der ikke turde trække vejret."

Magnus og Elna har været kærester i næsten tre år. De er endelig flyttet sammen, men lykken lader ligesom
vente på sig. Magnus, som er blevet langturschauffør, er væk det meste af tiden, og Elna har travlt med

studielivet og vennerne der. De er faktisk næsten holdt op med at tale sammen, for der er ikke meget, de har
til fælles længere. Magnus prøver med alle kræfter at holde fast på Elna, men hun er allerede på vej væk, og

da han en dag kommer hjem, er Elna forsvundet …

OM FORFATTEREN
Hjørdis Varmer (f. 1936), dansk forfatter og foredragsholder, 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.

 

"De havde ikke skændtes. Måske havde det været bedre? Luften
mellem dem var ladet med uro og utilfredshed, selvom de lå helt
stille. Men til sidst faldt Magnus i søvn, og lige da han var ved at
sove, vidste han, at Elna lå vågen endnu. Han havde ikke hørt de
velkendte gryntelyde, der fortalte, at hun sov. Hun lå som en, der

ikke turde trække vejret."

Magnus og Elna har været kærester i næsten tre år. De er endelig
flyttet sammen, men lykken lader ligesom vente på sig. Magnus, som
er blevet langturschauffør, er væk det meste af tiden, og Elna har

travlt med studielivet og vennerne der. De er faktisk næsten holdt op
med at tale sammen, for der er ikke meget, de har til fælles længere.
Magnus prøver med alle kræfter at holde fast på Elna, men hun er
allerede på vej væk, og da han en dag kommer hjem, er Elna

forsvundet …

OM FORFATTEREN
Hjørdis Varmer (f. 1936), dansk forfatter og foredragsholder,

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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