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Gorm guldhorn Charlotte Blay Hent PDF Gorm Guldhorn er drengens bedste ven, men drengens far synes, at
geden Gorm er fræk og forslugen. Den æder med stor appetit dagens avis og ribber tøjsnoren for underbukser
og sokker. En dag bliver det for meget, og faren bytter Gorm Guldhorn væk for en plasticstork. Men Gorm vil
ikke skilles fra sin ven, og han forsøger nu, at komme tilbage til ham. Charlotte Blay, født 1938, dansk børne-
, ungdoms- og voksenforfatter. Det lange, produktive forfatterskab tæller også en række sangtekster for Poul
Kjøller (heriblandt 'Min rokketand') og manuskripter for Danmarks Radio. Charlotte Blay har især ladet sig
inspirere af sin store børneflok og deres spilopper, samt af sine mange rejser jorden rundt. Her har hun blandt
andet boet hos masaikrigerne i Afrika og indianerne i Rocky Mountains, levet blandt gadebørn i Honduras og
spist myrer hos de indfødte i Australien. Derudover har hun redet tværs over Island og kørt slædehunde i
Grønland. Natur og dyr spiller, ikke overraskende, en stor rolle i forfatterskabet. Gennem Charlotte Blays
personlige erfaringer bliver fortællingerne nærværende og forståelige. Hun gør børn og unge klogere på sig
selv og deres nærmeste, når hun eksempelvis inddrager tematikker som alderdom, venskaber, skilsmisse,
dårlig økonomi og mobning. Charlotte Blay har fået en række fremtrædende priser for sine bøger, bl.a.

Kulturministeriets børnebogspris og Drassows fredspris. Læs mere på hjemmesiden <a
href="http://www.blay.com">www.blay.com</a>.

 

Gorm Guldhorn er drengens bedste ven, men drengens far synes, at
geden Gorm er fræk og forslugen. Den æder med stor appetit dagens
avis og ribber tøjsnoren for underbukser og sokker. En dag bliver det
for meget, og faren bytter Gorm Guldhorn væk for en plasticstork.
Men Gorm vil ikke skilles fra sin ven, og han forsøger nu, at komme
tilbage til ham. Charlotte Blay, født 1938, dansk børne-, ungdoms-
og voksenforfatter. Det lange, produktive forfatterskab tæller også en
række sangtekster for Poul Kjøller (heriblandt 'Min rokketand') og
manuskripter for Danmarks Radio. Charlotte Blay har især ladet sig
inspirere af sin store børneflok og deres spilopper, samt af sine
mange rejser jorden rundt. Her har hun blandt andet boet hos
masaikrigerne i Afrika og indianerne i Rocky Mountains, levet
blandt gadebørn i Honduras og spist myrer hos de indfødte i



Australien. Derudover har hun redet tværs over Island og kørt
slædehunde i Grønland. Natur og dyr spiller, ikke overraskende, en
stor rolle i forfatterskabet. Gennem Charlotte Blays personlige

erfaringer bliver fortællingerne nærværende og forståelige. Hun gør
børn og unge klogere på sig selv og deres nærmeste, når hun
eksempelvis inddrager tematikker som alderdom, venskaber,

skilsmisse, dårlig økonomi og mobning. Charlotte Blay har fået en
række fremtrædende priser for sine bøger, bl.a. Kulturministeriets
børnebogspris og Drassows fredspris. Læs mere på hjemmesiden <a

href="http://www.blay.com">www.blay.com</a>.
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