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Du er dejlig, Pia! Hans Hansen Hent PDF Pia er taget fra København til Island for at finde sin mor. Og måske
også for at finde sig selv. Men Island er stort, så hvor skal hun lede? Heldigvis møder hun Egil, som er et par
år ældre end hende. Han kan hjælpe hende. Og han synes hun er dejlig, selvom hun ikke selv er helt enig ...
Pia er 16 år gammel og stukket af hjemmefra. Hendes mor er på Island med sin nye mand, så Pia beslutter sig
for, at det er der, hun må rejse til. Hans Hansen (f. 1939) er dansk forfatter og tidligere børnefilmkonsulent
ved Det danske Filminstitut. Han debuterede med en novellesamling for voksne i 1965, og i 1975 udgav han
sin første børnebog, krimien "Livsfarlige papirer". Siden er det blevet til over 50 børne- og ungdomsbøger,

deriblandt "Vil du se min smukke navle", som blev til en meget populær ungdomsfilm.

 

Pia er taget fra København til Island for at finde sin mor. Og måske
også for at finde sig selv. Men Island er stort, så hvor skal hun lede?
Heldigvis møder hun Egil, som er et par år ældre end hende. Han kan
hjælpe hende. Og han synes hun er dejlig, selvom hun ikke selv er
helt enig ... Pia er 16 år gammel og stukket af hjemmefra. Hendes
mor er på Island med sin nye mand, så Pia beslutter sig for, at det er
der, hun må rejse til. Hans Hansen (f. 1939) er dansk forfatter og
tidligere børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut. Han
debuterede med en novellesamling for voksne i 1965, og i 1975

udgav han sin første børnebog, krimien "Livsfarlige papirer". Siden
er det blevet til over 50 børne- og ungdomsbøger, deriblandt "Vil du
se min smukke navle", som blev til en meget populær ungdomsfilm.
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