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Gry på arbejde Nis Boesdal Hent PDF "Sig mig engang, Gry, kunne du ikke tænke dig at komme med mig ud
at køre en tur?

– Jo, sagde Gry. Skal vi ud til mormor eller noget?
– Næe, ikke lige det.

– Jamen, skal vi over til farmor så?
– Heller ikke. Meget længere væk. Helt til Holland.

– Holland? Hvor er det?"

Grys far er lastbilchauffør, og hendes mor går stadig hjemme og passer hendes lillebror, som kun er fem uger
gammel. Mor er træt og sover næsten hele tiden – resten af tiden bruger hun på at give lillebror bryst. Så da
far skal køre lastbil til Holland, får Gry lov til at komme med, og det bliver mere spændende og lærerigt, end

nogen af dem havde regnet med!

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen
"Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

 

"Sig mig engang, Gry, kunne du ikke tænke dig at komme med mig
ud at køre en tur?

– Jo, sagde Gry. Skal vi ud til mormor eller noget?
– Næe, ikke lige det.

– Jamen, skal vi over til farmor så?
– Heller ikke. Meget længere væk. Helt til Holland.

– Holland? Hvor er det?"

Grys far er lastbilchauffør, og hendes mor går stadig hjemme og
passer hendes lillebror, som kun er fem uger gammel. Mor er træt og

sover næsten hele tiden – resten af tiden bruger hun på at give
lillebror bryst. Så da far skal køre lastbil til Holland, får Gry lov til at
komme med, og det bliver mere spændende og lærerigt, end nogen af

dem havde regnet med!

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært.
Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis

Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger
og børnebøger.
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