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Flugtens nat Robert Fisker Hent PDF "Det blæste lidt. Luften var kold. Den var fyldt med en stærk lugt af salt
og tang. Ruth syntes, hun kunne høre brus af bølger et sted i mørket. Hun kom til at tænke på varme, glade
sommerdage ved stranden. Den samme stærke havluft og det samme brus af bølger. Men varmen og glæden

fra i sommer var her ikke nu. I stedet var hun omgivet af en våd og rå kulde og plaget af angst"

"Flugtens nat" er historien om Ruth og hendes familie, der må flygte fra Danmark til Sverige under 2.
verdenskrig, fordi de bliver forfulgt af den tyske værnemagt.

Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der hovedsageligt skrev bøger til børn og unge. Robert
Fisker debuterede i 1935 og udgav i løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.

 

"Det blæste lidt. Luften var kold. Den var fyldt med en stærk lugt af
salt og tang. Ruth syntes, hun kunne høre brus af bølger et sted i
mørket. Hun kom til at tænke på varme, glade sommerdage ved
stranden. Den samme stærke havluft og det samme brus af bølger.
Men varmen og glæden fra i sommer var her ikke nu. I stedet var

hun omgivet af en våd og rå kulde og plaget af angst"

"Flugtens nat" er historien om Ruth og hendes familie, der må flygte
fra Danmark til Sverige under 2. verdenskrig, fordi de bliver forfulgt

af den tyske værnemagt.

Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der hovedsageligt
skrev bøger til børn og unge. Robert Fisker debuterede i 1935 og

udgav i løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.
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