
Jørgen bryder et løfte
Hent bøger PDF

Ole Juul

Jørgen bryder et løfte Ole Juul Hent PDF Jørgen har lovet sin far ikke at deltage i modstandsbevægelsens
virke. Hans far synes, han er for ung, og det er for farligt, hvis Gestapo får færten af en. Men før Jørgen afgav
dette løfte, har han allerede hjulpet modstandsmændene, og det bliver svært for ham at acceptere, at han

bliver nødt til at finde sig til rette med at leve som en ganske almindelig skoledreng i en så ualmindelig tid.
Det kan ende med, at han bryder sit løfte.

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland
og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943
flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer

lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.

Jørgen bryder et løfte er anden og sidste del i Ole Juuls fortælling om skoledrengen Jørgen, der sætter livet på
spil i kampen mod tyskerne under 2. verdenskrig.
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