
Du er noget særligt
Hent bøger PDF

Ann Mari Urwald

Du er noget særligt Ann Mari Urwald Hent PDF Mette er 16 år og har enormt svært ved at finde rundt i sit liv.
Det hele føles som kaos, forvirring og forandring. Mettes mor er på nervesanatorium, forældrenes ægteskab
knirker og knager, og både bedsteveninden og kæresten er væk på efterskole. Det kan nogle gange føles så

ensomt, som havde de været på Månen ...

Ann Mari Urwald (f. 1939) er en dansk forfatter, der skriver bøger til børn og unge. Hun er udlært litografisk
tegner, har undervist på Søllerød lilleskole og uddannede sig til terapeut/healer efter et ophold på et

nervesanatorium efter en længerevarende depression. Ann Mari Urwald har udgivet mere end et dusin bøger
og fokuserer ofte på at beskrive forholdet til blandt andet kærlighed, identitet og pubertet i øjenhøjde med sin
primære målgruppe, teenageren. I Urwalds bøger til den yngre målgruppe spænder emnerne vidt, og hun
beskæftiger sig blandt andet med mødet med andre kulturer ("Jeg vil ikke vogte får", 1990) og det at være

mørkeræd ("Marias slemme nat", 1997).
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