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Ugens værste dag Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Hvad ville du gøre, hvis din skrappe farmor ødelagde alle
dine onsdage med skældud og støvsugning? Tvillingerne Rosa og Malle har en idé. De vil finde en mand til
farmor, så hun ikke længere har tid til komme forbi hver onsdag og gøre deres liv til et mareridt. Men mens
Rosa og Malle har travlt med at lege Kirsten-Giftekniv, opdager de, at farmor slet ikke er så slem alligevel.
Og at alting har sin årsag. 'Ugens værste dag' er en sjov familiehistorie, når den er allerbedst. 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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