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engang var det blodig alvor. Der skulle ikke meget til, før en kvinde blev beskyldt for at være heks. Det
kunne være, fordi hun havde en vorte på kinden. Her kan du læse og høre mere om hekse, og om hvad der
skete med dem. Per Straarup Søndergaard, født 1962, dansk forfatter. Fik udgivet sit første digt i en antologi,
som HK udgav i 1982 og startede samme år på lærerseminaret i Århus. Her genfandt glæden for børnebøger

sig, og han skrev og fik udgivet nogle stykker, inden fag- og debatbøgerne tog over. En enkelt
novellesamling og nogle researchtunge bøger om kriminalitet er siden kommet til. Også letlæsningsbøger er
en del af forfatterskabet, hvor vægten ligger på at skabe en så god historie som muligt på trods af, eller måske

på grund af, den lave lix.

 

"Du er en heks! " I dag er det bare noget, vi siger. Men engang var
det blodig alvor. Der skulle ikke meget til, før en kvinde blev

beskyldt for at være heks. Det kunne være, fordi hun havde en vorte
på kinden. Her kan du læse og høre mere om hekse, og om hvad der
skete med dem. Per Straarup Søndergaard, født 1962, dansk forfatter.
Fik udgivet sit første digt i en antologi, som HK udgav i 1982 og
startede samme år på lærerseminaret i Århus. Her genfandt glæden
for børnebøger sig, og han skrev og fik udgivet nogle stykker, inden
fag- og debatbøgerne tog over. En enkelt novellesamling og nogle
researchtunge bøger om kriminalitet er siden kommet til. Også

letlæsningsbøger er en del af forfatterskabet, hvor vægten ligger på
at skabe en så god historie som muligt på trods af, eller måske på

grund af, den lave lix.
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