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Hjælp - drej 000 Esther Skriver Hent PDF Nabopigerne Marianne og Gitte vil have fat i nogle søm fra
Mariannes fars snedkerværksted. Men mens de er derinde, kommer der nogle tyve, og de må gemme sig. Da
tyvene er forsvundet, opdager pigerne, at der er gået ild i nogle høvlspåner. De skynder sig at slukke ilden,

men så hører de nogen råbe om hjælp nede fra kælderen …

Esther Skriver er født i 1926 i Ebeltoft. Hun er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1948, og begyndte i
1968 at skrive letlæsningsbøger for børn. I 1995 lagde hun navn til – og modtog som den første –
Skriverprisen, der hvert år tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læservenligt.

Serien "Hjælp – drej 000" består af tre bøger, som har Marianne på ni år i hovedrollen. Hun er nabo til
familien Mellesen, som har seks børn, og sammen oplever de en masse spændende ting. Bøgerne er letlæste

og henvender sig til børn i indskolingen.
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