
Momo
Hent bøger PDF

Michael Ende

Momo Michael Ende Hent PDF MOMO er den sælsomme historie om tidstyvene og om barnet, der bragte
den stjålne tid tilbage til menneskene.

Michael Endes verdensberømte eventyrroman for børn og voksne handler om tidens gåde og om de grå
mænd, der får folk til at hoppe på produktions- og præstationsræset, så de ikke har tid til det virkelige. "Fordi

tid er liv, og livet bor i hjertet."

Men heldigvis er der Momo, der bor i en gammel teaterruin og er ven med alle mennesker.

Michael Ende er født i 1929 og har skrevet eventyrbøger for børn og voksne siden 1960. MOMO udkom
første gang i 1993. Den fik DEN TYSKE UNGDOMSPRIS og er oversat til mere end 20 sprog. Med MOMO
og DEN UENDELIGE HISTORIE, der udkom i 1979, har Michael Ende slået sit navn fast som en af tidens

største eventyrdigtere. Michael Ende døde i 1995.

”Al magt til fantasien. Det er en stor og farverig roman med mange historier i historien. Læsestof til hele året.
For man kan tage den igen og igen og hver gang finde nye aspekter. God fornøjelse!” – B.T.

”Romanen er en af de mest originale, fængslende og vedkommende bøger, jeg nogen sinde har læst. Bogens
handling og holdning går som syle ind i vores hverdag.” – Fyens Stifttidende

”Det er en bog, der ud over sin filosofiske overbygning er fuld af fantasi og pragtfulde eventyr.” – Ekstra
Bladet

”Mesterligt eventyr om tiden.” – Jyllands-Posten
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