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Rotteungen Malan Jacobsen Hent PDF Mime skreg og skreg og blev ved med at skrige, indtil det gik op for
hende, at hun ikke anede, hvorfor hun skreg. Så tav hun, lukkede munden med et smæld og åbnede de blå

øjne. Omkring hende på gågaden stod flere nysgerrige og stirrede. Ingen af dem kom hen til hende, og Mime
gloede vredt tilbage.

Mime vågner uden hukommelse midt på gaden. Hun aner ikke, hvem hun er, eller hvad der er sket. Politiet
siger, at Mime er sigøjner, og at hendes forældre er omkommet i en voldsom brand. Mime sendes på

asylcenter, og her opdager hun, at der forsvinder børn med blå øjne. Også den lille dreng, Mijlan, som Mime
tager sig af, forsvinder. Mime er fast besluttet på at finde Miljan, og det førerhende ud på en lang rejse ned
gennem Europa. Undervejs bliver hun og hendes nye ven Sejr forfulgt af kidnapperne. Samtidig genfinder
Mime langsomt fortid, og det går op for hende, at det måske er hende selv, der har sat ild til sin families

beboelsesvogn …

NOMINERET TIL DRs ORLAPRISEN 2013!

Orla-prisen er en dansk litteraturpris for børne- og ungdomsbøger opkaldt efter hovedpersonen i Ole Lund
Kirkegaards børnebog Orla Frøsnapper. Prisen blev uddelt første gang i 2005 og gives til årets bedste

udgivelser inden for en række kategorier på baggrund af en internetafstemning for børn og unge. Bag prisen
står Danmarks Radios Børne- & Ungdomsafdeling og kampagnen Læselyst, der gennemføres af

Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Desuden
deltager Forlæggerforeningen, Den danske Boghandlerforening, Danmarks Skolebibliotekarer,

Bibliotekarforbundet samt netstederne Boggnasker.dk og Spørg Olivia.

 

Mime skreg og skreg og blev ved med at skrige, indtil det gik op for
hende, at hun ikke anede, hvorfor hun skreg. Så tav hun, lukkede
munden med et smæld og åbnede de blå øjne. Omkring hende på
gågaden stod flere nysgerrige og stirrede. Ingen af dem kom hen til

hende, og Mime gloede vredt tilbage.

Mime vågner uden hukommelse midt på gaden. Hun aner ikke, hvem
hun er, eller hvad der er sket. Politiet siger, at Mime er sigøjner, og at
hendes forældre er omkommet i en voldsom brand. Mime sendes på
asylcenter, og her opdager hun, at der forsvinder børn med blå øjne.
Også den lille dreng, Mijlan, som Mime tager sig af, forsvinder.

Mime er fast besluttet på at finde Miljan, og det førerhende ud på en
lang rejse ned gennem Europa. Undervejs bliver hun og hendes nye
ven Sejr forfulgt af kidnapperne. Samtidig genfinder Mime langsomt
fortid, og det går op for hende, at det måske er hende selv, der har sat

ild til sin families beboelsesvogn …

NOMINERET TIL DRs ORLAPRISEN 2013!

Orla-prisen er en dansk litteraturpris for børne- og ungdomsbøger
opkaldt efter hovedpersonen i Ole Lund Kirkegaards børnebog Orla



Frøsnapper. Prisen blev uddelt første gang i 2005 og gives til årets
bedste udgivelser inden for en række kategorier på baggrund af en
internetafstemning for børn og unge. Bag prisen står Danmarks
Radios Børne- & Ungdomsafdeling og kampagnen Læselyst, der
gennemføres af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Desuden deltager
Forlæggerforeningen, Den danske Boghandlerforening, Danmarks

Skolebibliotekarer, Bibliotekarforbundet samt netstederne
Boggnasker.dk og Spørg Olivia.
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