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Far laver maden Hjørdis Varmer Hent PDF Hjemme hos drengen Morten er det far, der står for husholdningen.
For mor har alt for travlt til at tage sig af børnepasning og madlavning. Mor kan selvfølgelig godt lige, når
der er rent i stuen og nye blomster i vasen på spisebordet, men hun har altså ikke tid til at gøre det selv.
Morten ved, at far har travlt, og derfor gør han alt, hvad han kan for at hjælpe ham. Kan far holde hovedet
koldt? Romanen er sjov og let at læse og kan anbefales til store børn, som gerne vil i gang med at læse selv.

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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