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Karen fra Hedegården Hjørdis Varmer Hent PDF Karen er 13 år og bor på Hedegården. Hun og hendes
søskende skal hjælpe til på gården. Karen er spændt på at komme i skole igen, men hun opdager, at hendes
veninde Line må gå på bare tæer, selv om det er november. Mon Karen kan hjælpe Line med at finde et par

sko? Vil der være mad nok til jul? Og kommer de på fattiggården, hvis far ikke kan betale terminen?

Der er nok at spekulere på for Karen.

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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