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Oprøret i Budapest Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Budapest brænder. Den ungarske modstand mod den

sovjetiske besættelsesmagt er på sit højeste, og byen er et flammehav af bål og blod. Fabriksarbejderen Zitta,
som vi mødte i Blodhunden fra Budapest og hendes 11-årige søn Victor bliver fanget i det kaotiske blodbad,
da russerne igen invaderer Budapest for at slå oprøret ned. Zitta har været med til at organisere opstanden, og
de russiske soldater er efter dem. Det lykkes dem at flygte, men de bliver skilt ad under tumulterne. Victor
ender i Danmark, men hvor er Zitta? 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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blodbad, da russerne igen invaderer Budapest for at slå oprøret ned.
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Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,
Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst

Pris i 2000.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Oprøret i Budapest&s=dkbooks

