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Endnu en chance Svend Fischer-Nielsen Hent PDF Hvorfor var det lige, Martin skulle på efterskole? Var det
ikke for at komme væk fra det skidt, han havde rodet sig ud i derhjemme? Skulle det ikke netop dreje ham
væk fra den kriminelle løbebane, som han var kommet så langt ud af? Efterskolen lød sikkert som en rigtig
god idé, men virkeligheden viser sig at være anderledes. Martin finder straks sammen med skolens hårdkogte

klike, og inden længe har han rodet sig ud i noget, der er endnu mere farligt, end det han kom fra.

Den danske forfatter Svend Fischer-Nielsen (f. 1948) er oprindeligt uddannet skolelærer, men ved siden af
arbejdet som lærer har han skrevet et væld af kronikker og anmeldelser for forskellige blade. I 1990

debuterede han med julekalenderbogen Vismandens dreng, hvor begivenhederne fra den første jul flettes ind i
handlingen. Fischer-Nielsen har hovedsageligt skrevet børne- og ungdomsbøger, men indimellem henvender

han sig også til det voksne publikum.

 

Hvorfor var det lige, Martin skulle på efterskole? Var det ikke for at
komme væk fra det skidt, han havde rodet sig ud i derhjemme?
Skulle det ikke netop dreje ham væk fra den kriminelle løbebane,
som han var kommet så langt ud af? Efterskolen lød sikkert som en
rigtig god idé, men virkeligheden viser sig at være anderledes.

Martin finder straks sammen med skolens hårdkogte klike, og inden
længe har han rodet sig ud i noget, der er endnu mere farligt, end det

han kom fra.

Den danske forfatter Svend Fischer-Nielsen (f. 1948) er oprindeligt
uddannet skolelærer, men ved siden af arbejdet som lærer har han
skrevet et væld af kronikker og anmeldelser for forskellige blade. I
1990 debuterede han med julekalenderbogen Vismandens dreng,
hvor begivenhederne fra den første jul flettes ind i handlingen.

Fischer-Nielsen har hovedsageligt skrevet børne- og ungdomsbøger,
men indimellem henvender han sig også til det voksne publikum.
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