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Køb blomster, køb blomster Franz Berliner Hent PDF Bogen følger sagsbehandleren Merete, der støtter op
om den kun 15-årige gravide Birte, der mere end noget andet ønsker at blive en god mor for sit kommende
barn. Birte søger at gøre sig uafhængig af sin mor og skabe sin egen nye tilværelse med gode betingelser for

sit barn – noget, der står i skarp kontrast til den grå og trøstesløse virkelighed.

Forfatterparret Franz (1930-2014) og Bibi Berliner (f. 1931) var noget så sjældent som et forfatterægtepar.
Sammen har de skrevet flere bøger, heriblandt en række ungdomsbøger. De boede 54 år i Grønland, og har
også skrevet bogen "Derude bag havet" (1968). De er kendt for at konstruere hverdagsskildringer med

nærværende, relevante karakterer.

To uafhængige bøger med sammenhængende komponenter, som skildrer hverdagen for en række mennesker,
med udgangspunkt i socialrådgiveren Merete, der arbejder med socialt udsatte unge mennesker.

 

Bogen følger sagsbehandleren Merete, der støtter op om den kun 15-
årige gravide Birte, der mere end noget andet ønsker at blive en god
mor for sit kommende barn. Birte søger at gøre sig uafhængig af sin
mor og skabe sin egen nye tilværelse med gode betingelser for sit
barn – noget, der står i skarp kontrast til den grå og trøstesløse

virkelighed.

Forfatterparret Franz (1930-2014) og Bibi Berliner (f. 1931) var
noget så sjældent som et forfatterægtepar. Sammen har de skrevet
flere bøger, heriblandt en række ungdomsbøger. De boede 54 år i

Grønland, og har også skrevet bogen "Derude bag havet" (1968). De
er kendt for at konstruere hverdagsskildringer med nærværende,

relevante karakterer.

To uafhængige bøger med sammenhængende komponenter, som
skildrer hverdagen for en række mennesker, med udgangspunkt i
socialrådgiveren Merete, der arbejder med socialt udsatte unge

mennesker.
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