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Drengen ved bådehuset Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Det er forår og alting spirer og blomstrer - bortset fra
Kiki, der er flad som et strygebræt. Hendes veninde Anne har fået bryster. Det vil hun også have. Og så vil
hun have Henrik fra klassen, som hun er vild med. Kiki har så mange tanker og følelser i øjeblikket. Hver

aften cykler hun ned til stranden for at være alene med dem. Men en dag dukker der en dreng op på stranden.
Kommer han kun for at fiske, eller er der måske noget andet, der trækker ham derned aften efter aften?

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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