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Efterlyst: Klamme Harry og mig Elin Lindell Hent PDF Her har du hende igen. Altså, Jørdis uden ’H’! (H’et
gav hun til sin veninde Judit uden ’H’, som så blev til Judith med ’H’, i den første bog Alarm: Ulv. Uvenner.
Underbukser. Det er snart jul, og du tænker nok ’Gud, hvor hyggeligt’? Men ikke ligefrem for Jørdis! Hør
selv, hvorfor: Jørdis’ bedste veninde, ja, hende Judith med ’h’, rejser til Kina, og Jørdis er ligesom det sidste
menneske, der bliver tilbage i byen (ud over klamme Harry Hansson, men han tæller ikke, ifølge Jørdis). Det
lader til, at Ragnarsson, Jørdis’ genbo, vil adoptere Jørdis og hendes lillebror. Han spiser desværre bare børn
til morgenmad! Harry har også problemer. Han er supertræt af sin fars nye kæreste, så Jørdis lægger en plan
for at slippe af med hende. Men planen bliver lidt for god – så god, at Harry og Jørdis bliver efterlyst af

politiet … Og midt i alle komplikationerne skændes Jørdis’ forældre så meget, at hun begynder at tro, at der
en skilsmisse undervejs. Går under kategorien ‘Bøger til piger': En iørefaldende og sjov bog for dem, der har
knækket læsekoden og er kommet en lille smule videre. Men også til oplæsning. Pressemeddelelse: Elin

Lindell: Let, klog og sjov Her har du hende igen. Altså, Jørdis uden ’H’! (H’et gav hun til sin veninde Judit
uden ’H’, som så blev til Judith med ’H’, i den første bog Alarm: Ulv. Uvenner. Underbukser. Det er snart jul,
og du tænker nok ’Gud, hvor hyggeligt’? Men ikke ligefrem for Jørdis! Hør selv, hvorfor: 1. Jørdis’ bedste
veninde, ja, hende Judith med ’h’, rejser til Kina, og Jørdis er ligesom det sidste menneske, der bliver tilbage
i byen (ud over klamme Harry Hansson, men han tæller ikke, ifølge Jørdis). 2. Det lader til, at Ragnarsson,
Jørdis’ genbo, vil adoptere Jørdis og hendes lillebror. Han spiser desværre bare børn til morgenmad! 3. Harry
har også problemer. Han er supertræt af sin fars nye kæreste, så Jørdis lægger en plan for at slippe af med

hende. Men planen bliver lidt for god – så god, at Harry og Jørdis bliver efterlyst af politiet ... Og midt i alle
komplikationerne skændes Jørdis’ forældre så meget, at hun begynder at tro, at der en skilsmisse undervejs.
Både den første bog om Jørdis, som vi udgav i foråret 2014, og den selvstændige 2’er er iørefaldende og

sjove bøger for dem, der har knækket læsekoden og er kommet en lille smule videre. Men også til oplæsning.
Svenske Elin Lindell, der siden 2006 har illustreret og skrevet mere end ti børnebøger, har lykkedes at skrive
en saglig og sjov bog om alt det livet nu indeholder af familiekonflikter, sociale problemer og andre mindre
positive ting. Selv om det nu for det meste er godt og trygt. En lethed og humoristisk stil, som også Lindells
illustrationer i bogen, er præget af. Alt i alt kan det vist siges meget præcist: Elin Lindell. Let, klog og sjov.

 

Her har du hende igen. Altså, Jørdis uden ’H’! (H’et gav hun til sin
veninde Judit uden ’H’, som så blev til Judith med ’H’, i den første
bog Alarm: Ulv. Uvenner. Underbukser. Det er snart jul, og du
tænker nok ’Gud, hvor hyggeligt’? Men ikke ligefrem for Jørdis!



Hør selv, hvorfor: Jørdis’ bedste veninde, ja, hende Judith med ’h’,
rejser til Kina, og Jørdis er ligesom det sidste menneske, der bliver
tilbage i byen (ud over klamme Harry Hansson, men han tæller ikke,

ifølge Jørdis). Det lader til, at Ragnarsson, Jørdis’ genbo, vil
adoptere Jørdis og hendes lillebror. Han spiser desværre bare børn til
morgenmad! Harry har også problemer. Han er supertræt af sin fars
nye kæreste, så Jørdis lægger en plan for at slippe af med hende.
Men planen bliver lidt for god – så god, at Harry og Jørdis bliver
efterlyst af politiet … Og midt i alle komplikationerne skændes

Jørdis’ forældre så meget, at hun begynder at tro, at der en skilsmisse
undervejs. Går under kategorien ‘Bøger til piger': En iørefaldende og
sjov bog for dem, der har knækket læsekoden og er kommet en lille

smule videre. Men også til oplæsning. Pressemeddelelse: Elin
Lindell: Let, klog og sjov Her har du hende igen. Altså, Jørdis uden
’H’! (H’et gav hun til sin veninde Judit uden ’H’, som så blev til

Judith med ’H’, i den første bog Alarm: Ulv. Uvenner. Underbukser.
Det er snart jul, og du tænker nok ’Gud, hvor hyggeligt’? Men ikke
ligefrem for Jørdis! Hør selv, hvorfor: 1. Jørdis’ bedste veninde, ja,
hende Judith med ’h’, rejser til Kina, og Jørdis er ligesom det sidste
menneske, der bliver tilbage i byen (ud over klamme Harry Hansson,
men han tæller ikke, ifølge Jørdis). 2. Det lader til, at Ragnarsson,
Jørdis’ genbo, vil adoptere Jørdis og hendes lillebror. Han spiser

desværre bare børn til morgenmad! 3. Harry har også problemer. Han
er supertræt af sin fars nye kæreste, så Jørdis lægger en plan for at
slippe af med hende. Men planen bliver lidt for god – så god, at
Harry og Jørdis bliver efterlyst af politiet ... Og midt i alle
komplikationerne skændes Jørdis’ forældre så meget, at hun

begynder at tro, at der en skilsmisse undervejs. Både den første bog
om Jørdis, som vi udgav i foråret 2014, og den selvstændige 2’er er
iørefaldende og sjove bøger for dem, der har knækket læsekoden og
er kommet en lille smule videre. Men også til oplæsning. Svenske
Elin Lindell, der siden 2006 har illustreret og skrevet mere end ti
børnebøger, har lykkedes at skrive en saglig og sjov bog om alt det
livet nu indeholder af familiekonflikter, sociale problemer og andre
mindre positive ting. Selv om det nu for det meste er godt og trygt.
En lethed og humoristisk stil, som også Lindells illustrationer i

bogen, er præget af. Alt i alt kan det vist siges meget præcist: Elin
Lindell. Let, klog og sjov.
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