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Uffe er varm på Stine Hans Hansen Hent PDF Uffe er lige flyttet fra København til en mindre by i provinsen.
Han skal starte på en ny skole i en ny 6. klasse. Det er ikke nemt. Men så får han øje på pigen, som han skal
sidde over for. Det er Stine og hun er noget helt særligt. Uffe kan ikke undgå at blive varm på hende ... Hans
Hansen har skrevet bogen i samarbejde med en 6. klasse på Kregme skole. Hans Hansen (f. 1939) er dansk

forfatter og tidligere børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut. Han debuterede med en novellesamling
for voksne i 1965, og i 1975 udgav han sin første børnebog, krimien "Livsfarlige papirer". Siden er det blevet
til over 50 børne- og ungdomsbøger, deriblandt "Vil du se min smukke navle", som blev til en meget populær

ungdomsfilm.

 

Uffe er lige flyttet fra København til en mindre by i provinsen. Han
skal starte på en ny skole i en ny 6. klasse. Det er ikke nemt. Men så
får han øje på pigen, som han skal sidde over for. Det er Stine og hun
er noget helt særligt. Uffe kan ikke undgå at blive varm på hende ...
Hans Hansen har skrevet bogen i samarbejde med en 6. klasse på

Kregme skole. Hans Hansen (f. 1939) er dansk forfatter og tidligere
børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut. Han debuterede
med en novellesamling for voksne i 1965, og i 1975 udgav han sin
første børnebog, krimien "Livsfarlige papirer". Siden er det blevet til
over 50 børne- og ungdomsbøger, deriblandt "Vil du se min smukke

navle", som blev til en meget populær ungdomsfilm.
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