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Den sommer mændene forsvandt Maria Helleberg Hent PDF Ingeborg er 12 år og bor med sin mor og far og
storesøster Dagmar på gården Egebøl i Sønderjylland. Nede i Europa raser den store krig, der senere bliver
kendt som Første Verdenskrig, men Ingeborg er ikke bekymret – hun bare glad for, at sommerferien lige er
begyndt. Men en morgen forandres alt. Hendes far bliver indkaldt til den tyske hær sammen med en masse af
egnens andre mænd. Hvordan skal de nu klare alt arbejdet på gården? Og hvorfor er der overhovedet krig?
Mor, der ellers ved mange ting, er ikke så god til at forklare det, så Ingeborg begynder at glæde sig til at

komme i skole efter ferien, så hun måske kan få svar fra overlærer Braun.

Men hun glæder sig allermest til, at far kommer hjem igen. For det gør han vel?

Maria Helleberg er født i 1956 og har siden sin debut i 1986 udgivet mere end 80 bøger. Hun er mest kendt
for sine romaner for voksne, men hun har også skrevet mange bøger for børn og unge. Hendes værker handler

ofte om historiske begivenheder med enten virkelige eller opdigtede personer i hovedrollerne.

 

Ingeborg er 12 år og bor med sin mor og far og storesøster Dagmar
på gården Egebøl i Sønderjylland. Nede i Europa raser den store

krig, der senere bliver kendt som Første Verdenskrig, men Ingeborg
er ikke bekymret – hun bare glad for, at sommerferien lige er

begyndt. Men en morgen forandres alt. Hendes far bliver indkaldt til
den tyske hær sammen med en masse af egnens andre mænd.

Hvordan skal de nu klare alt arbejdet på gården? Og hvorfor er der
overhovedet krig? Mor, der ellers ved mange ting, er ikke så god til
at forklare det, så Ingeborg begynder at glæde sig til at komme i
skole efter ferien, så hun måske kan få svar fra overlærer Braun.

Men hun glæder sig allermest til, at far kommer hjem igen. For det
gør han vel?

Maria Helleberg er født i 1956 og har siden sin debut i 1986 udgivet
mere end 80 bøger. Hun er mest kendt for sine romaner for voksne,
men hun har også skrevet mange bøger for børn og unge. Hendes

værker handler ofte om historiske begivenheder med enten virkelige
eller opdigtede personer i hovedrollerne.
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