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På spring Birgit Pouplier Hent PDF Livet er hårdt på Den kongelige balletskole. Meget hårdere end Totter
havde forestillet sig, da han blev optaget på skolen og slap gennem nåleøjet. Totter er skuffet over, at han
næsten ikke får nogen roller og heller ikke har nogen venner. Det hele ændrer sig imidlertid den dag, Viggo
og Søren inviterer ham med til deres hemmelige sted. Det mystiske sted viser sig dog at være mere farligt end

spændende for den unge balletdanser...

"Nuanceret, varm og dramatisk" - Bjarne Reuter

Totter-bøgerne følger drengene, Totter, Mick og Lasse, fra de er 12 år, til de er halvvoksne. Gennem serien
bevæger Totter og vennerne sig fra den konkurrenceprægede verden på Det kongelige teaters balletskole til

kostskolens tyranniske miljø, før de ender på skoleskibet Georg Stage, hvor de står over for en barsk
virkelighed fyldt med konflikter, hvorigennem drengene lærer sig selv bedre at kende og tvinger dem til at

blive voksne.

Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en dansk forfatter og skuespiller. Hun blev uddannet skuespiller fra Det
kongelige teaters elevskole og fortsatte herefter på Odense teater og Det ny teater. Hun rejste vidt omkring,

bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier udgav adskillige bøger både børnebøger,
novellesamlinger, voksenbøger og opsamlinger af hendes mange kroniker, som hun skrev til blandt andet

Berlingske.

 

Livet er hårdt på Den kongelige balletskole. Meget hårdere end
Totter havde forestillet sig, da han blev optaget på skolen og slap

gennem nåleøjet. Totter er skuffet over, at han næsten ikke får nogen
roller og heller ikke har nogen venner. Det hele ændrer sig imidlertid
den dag, Viggo og Søren inviterer ham med til deres hemmelige sted.
Det mystiske sted viser sig dog at være mere farligt end spændende

for den unge balletdanser...

"Nuanceret, varm og dramatisk" - Bjarne Reuter

Totter-bøgerne følger drengene, Totter, Mick og Lasse, fra de er 12
år, til de er halvvoksne. Gennem serien bevæger Totter og vennerne
sig fra den konkurrenceprægede verden på Det kongelige teaters
balletskole til kostskolens tyranniske miljø, før de ender på

skoleskibet Georg Stage, hvor de står over for en barsk virkelighed
fyldt med konflikter, hvorigennem drengene lærer sig selv bedre at

kende og tvinger dem til at blive voksne.

Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en dansk forfatter og skuespiller.
Hun blev uddannet skuespiller fra Det kongelige teaters elevskole og
fortsatte herefter på Odense teater og Det ny teater. Hun rejste vidt
omkring, bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier

udgav adskillige bøger både børnebøger, novellesamlinger,
voksenbøger og opsamlinger af hendes mange kroniker, som hun



skrev til blandt andet Berlingske.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=På spring&s=dkbooks

