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Den røde lampe lyser Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF I Roskilde venter Peter spændt på, at hans far skal
komme hjem. Hans far, Jan, er pilot og har lovet at være hjemme til at fejre hans fødselsdag. Men Jan får
pludselig problemer. Både hans kompas, hans radio og hans landingshjul virker ikke. Hvordan skal Jan nu
lande? Og når han at komme hjem til Peter i tide? Romanen er let at læse og er god til store børn, som skal i
gang med at læse selv. Historien er fortalt som knækprosa, hvilket gør den til eventyrlig læsning. 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.

 

I Roskilde venter Peter spændt på, at hans far skal komme hjem.
Hans far, Jan, er pilot og har lovet at være hjemme til at fejre hans
fødselsdag. Men Jan får pludselig problemer. Både hans kompas,
hans radio og hans landingshjul virker ikke. Hvordan skal Jan nu

lande? Og når han at komme hjem til Peter i tide? Romanen er let at
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