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Farmors hus J\u00f8rgen Lindgreen Hent PDF Farmors hus fortæller om en verden, der er meget anderledes

end den, vi kender i dag. Bogen er en cyklus af barndomsfortællinger fra 1940’erne og 50’erne. Små
miniature verdener, der er gode at læse, gode at læse op. Her er både barndommens konkyliesus og datidens
barskhed med familiens indre spændinger og en omgivende verden, der er præget af krig og besættelse.

Biografi: Jørgen Lindgreen (f. 1936) har skrevet radio- og tv-spil og romaner i en bred, folkelig fortællestil.
Mest kendt er han for sine to historiske romantrilogier: Fejdens fredløse, Udfordringen og Stormen på Assens,

der handler om Danmarks sidste borgerkrig og Den falske købmand, Nanna, danernes gesandt og
Dannevirkeslaget, der handler om rigets samling. Pressen skrev om Jørgen Lindgreens historiske romaner:
”Jørgen Lindgreen fortæller faktisk lige så godt og historisk medrivende som salig Carit Etlar.” Aalborg
Stiftstidende ”Forfattere har brug for noget at skrive romaner om. Det gør Jørgen Lindgreen, så det er en
fornøjelse.” Kristeligt Dagblad ”Læs Jørgen Lindgreen! Det er underholdningsromaner af bedste kaliber.”

Fyens Stiftstidende ”Serien er ikke kun farverig historisk underholdning, men også højspændt underholdning
på internationalt thrillerniveau.” BT
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