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Lykken er . . . 6 uger på landet (1. del af serie) Hjørdis Varmer Hent PDF Nini tør næsten ikke kigge på sit
karakterblad. Hvis hun har fået en god karakter, må hun komme på sommerferie på landet. Nini er by-barn, og
det er Ninis højeste ønske at holde ferie på en gård. Hun kigger på sin karakterer. De er ikke så god, som hun
troede, de ville være. Nini mærker skuffelsen og hører slet ikke efter lærerinden. Så puffer hendes veninde til
hende. Lærerinden har lige læst Ninis navn op ... Nini skal på sommerferie på landet. Nu venter 6 ugers

eventyr.

I 'Lykken er ... 6 uger på landet' følger vi pigen Ninis sommerferie på en stor gård ved Skelskør. En ferie der
bliver meget dejligere end Nini nogensinde kunne have forestillet sig.

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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