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Ræveparken 4 – er det her? Hjørdis Varmer Hent PDF "Der var syv minutter, til bussen kom. Magnus stod
midt i regnen uden at tænke på at stille sig ind ved muren, hvor der var læ. Pludseligt holdt det op med at
regne – det blev også lidt mørkere. Magnus løftede hovedet og så ind i to brune øjne. 'Du bliver våd,' sagde
pigen, som holdt sin paraply hen over ham. 'Nå – det – det gør ikke noget,' sagde Magnus ubegavet. 'Jeg kan
da godt tage paraplyen væk, hvis du hellere vil drukne,' sagde hun. Hun lo. Magnus blev rød i hovedet."

Magnus er netop flyttet på kollegie. Alting er nyt og fremmed, og han kan ikke rigtigt finde sig selv blandt
alle de nye indtryk. Men mødet med en køn pige ved et busstopsted kommer til at vende op og ned på hans

tilværelse – og måske give ham modet til at konfrontere fortiden.

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.

 

"Der var syv minutter, til bussen kom. Magnus stod midt i regnen
uden at tænke på at stille sig ind ved muren, hvor der var læ.

Pludseligt holdt det op med at regne – det blev også lidt mørkere.
Magnus løftede hovedet og så ind i to brune øjne. 'Du bliver våd,'

sagde pigen, som holdt sin paraply hen over ham. 'Nå – det – det gør
ikke noget,' sagde Magnus ubegavet. 'Jeg kan da godt tage paraplyen
væk, hvis du hellere vil drukne,' sagde hun. Hun lo. Magnus blev rød

i hovedet."

Magnus er netop flyttet på kollegie. Alting er nyt og fremmed, og
han kan ikke rigtigt finde sig selv blandt alle de nye indtryk. Men

mødet med en køn pige ved et busstopsted kommer til at vende op og
ned på hans tilværelse – og måske give ham modet til at konfrontere

fortiden.

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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