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Jeg har noget til dig... Mig! Ann Mari Urwald Hent PDF Marie og Kim er 14-15 år, de er på sommerferie ved
Roskilde Fjord og har lige mødt hinanden. De mødes hver dag, tiltrækkes som magneter af hinanden, og så
sker det, at de bliver vanvittigt forelskede. Men det der med at være forelsket i en person og blive rigtige
kærester er ikke helt så nemt, som man skulle tro! Især når man kommer fra to meget forskellige familier.

Ann Mari Urwald (f. 1939) er en dansk forfatter, der skriver bøger til børn og unge. Hun er udlært litografisk
tegner, har undervist på Søllerød lilleskole og uddannede sig til terapeut/healer efter et ophold på et

nervesanatorium efter en længerevarende depression. Ann Mari Urwald har udgivet mere end et dusin bøger
og fokuserer ofte på at beskrive forholdet til blandt andet kærlighed, identitet og pubertet i øjenhøjde med sin
primære målgruppe, teenageren. I Urwalds bøger til den yngre målgruppe spænder emnerne vidt, og hun
beskæftiger sig blandt andet med mødet med andre kulturer ("Jeg vil ikke vogte får", 1990) og det at være

mørkeræd ("Marias slemme nat", 1997).
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