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Kys mig kærligt, Pia! Hans Hansen Hent PDF Den 16-årige Pia og hendes ven Egil er alene på en islandsk
hestefarm, og mens de rider på små heste over de blå bjerge, og midt i naturen oplever hun den store
kærlighed med ham. Egil skal dog først afslutte sit studium i Danmark. Imens bor Pia hos moderen på

Heimaey og planlægger en uddannelse med heste.

Hans Hansen (f.1939) er forfatter, og han har tillige været Statens Børnefilmkonsulent ved Det danske
Filminstitut. Frem til 1985 har Hans Hansen arbejdet som fuldtidsforfatter. Han debuterede med en

novellesamling for voksne i 1965, og med tiden er det blevet til godt 40 bøger, mest for børn og unge – bl.a.
er Hansen forfatteren bag "Vil du se min smukke navle?". Derudover har Hans Hansen skrevet en række

noveller og mange manuskripter til spillefilm, teater, radio og TV.

KYS MIG KÆRLIGT, PIA er illustreret af Erik Claudel.
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