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Ingen kender dagen Bjarne Jes Hansen Hent PDF Åge bor i en lille fynsk landsby med sine tre søskende og
deres far, som er fotograf. Hans mor stak af med en italiener sidste år, og faren er aldrig rigtig kommet over
det. Alt i landsbyen ånder fred og idyl, og alle ved alt om alle... næsten da. For hvorfor er Åge ved at gå op i
sømmene af væmmelse, da han finder ud af, at Flemming Bliktud har rørt hans handske? Og var Gedefars
kone en ægte heks, sådan som rygterne sagde? Og hvorfor er det stadig uhyggeligt at gå forbi hendes hus,

selvom hun har været død og begravet i et år? Bjarne Jes Hansen (f. 1944) har hovedsageligt været kendt som
musiker fra både tv og radio. Han har udgivet flere albums som musiker og debuterede i 1983 som forfatter

med ungdomsromanen "Ingen kender dagen".

 

Åge bor i en lille fynsk landsby med sine tre søskende og deres far,
som er fotograf. Hans mor stak af med en italiener sidste år, og faren
er aldrig rigtig kommet over det. Alt i landsbyen ånder fred og idyl,
og alle ved alt om alle... næsten da. For hvorfor er Åge ved at gå op i
sømmene af væmmelse, da han finder ud af, at Flemming Bliktud
har rørt hans handske? Og var Gedefars kone en ægte heks, sådan
som rygterne sagde? Og hvorfor er det stadig uhyggeligt at gå forbi
hendes hus, selvom hun har været død og begravet i et år? Bjarne Jes
Hansen (f. 1944) har hovedsageligt været kendt som musiker fra
både tv og radio. Han har udgivet flere albums som musiker og
debuterede i 1983 som forfatter med ungdomsromanen "Ingen

kender dagen".
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