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Linda får en storebror Hanne Brandt Hent PDF På børnehjemmet, hvor Linda og hendes søster Agnete bor, er
det blevet tid til at tage afsked med en af de ældste drenge, Gert. Han er næsten voksen og skal begynde på en
uddannelse. Derfor skal han ikke længere bo sammen med de andre. Men han kommer hurtigt til at savne sine
gamle venner, og de savner også ham. Så får Linda en god idé. Hanne Brandt (f. 1940) er uddannet lærer og
fik sin debut som forfatter i 1980. Hun er primært kendt for sine børnebøger, men hun har også skrevet bøger
til voksne samt dramatik til forskellige teatre. "Min søster Linda" er en serie på tre bøger om søstrene og
børnehjemsbørnene Linda og Agnete på 10 og 12 år. Vi følger især Linda, der har problemer med sit

temperament og et problematisk og forvirrende familieliv, som blandt andet involverer en alkoholiseret far.

 

På børnehjemmet, hvor Linda og hendes søster Agnete bor, er det
blevet tid til at tage afsked med en af de ældste drenge, Gert. Han er
næsten voksen og skal begynde på en uddannelse. Derfor skal han
ikke længere bo sammen med de andre. Men han kommer hurtigt til
at savne sine gamle venner, og de savner også ham. Så får Linda en
god idé. Hanne Brandt (f. 1940) er uddannet lærer og fik sin debut
som forfatter i 1980. Hun er primært kendt for sine børnebøger, men
hun har også skrevet bøger til voksne samt dramatik til forskellige
teatre. "Min søster Linda" er en serie på tre bøger om søstrene og
børnehjemsbørnene Linda og Agnete på 10 og 12 år. Vi følger især
Linda, der har problemer med sit temperament og et problematisk og
forvirrende familieliv, som blandt andet involverer en alkoholiseret

far.
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