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Marie ser land Lone Diana J\u00f8rgensen Hent PDF Det er blevet sommerferie, og mor og far beslutter sig
for at sende otteårige Marie i feriekoloni på landet, så hun kan blive fedet op og få lidt sol. Men Marie vil

meget hellere blive på Nørrebro og nyde sommeren sammen med sine venner. Alligevel kommer hun af sted,
og det viser sig da også, at landet byder på nogle meget spændende og overraskende oplevelser! Den danske

forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er
cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende.

Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning
om min ufuldstændige barndom". I Lone Diana Jørgensens fem bøger om Marie, følger vi den lille pige, fra
hun i 1950‘erne flytter med sin store familie til Nørrebro, op igennem skoletiden, på feriekoloni og på mange

andre sjove eventyr.
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