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DAISYS DAGBOG Kirstine Nyboe Hent PDF Hvordan ser den store verden ud for en lille hvalp? Det vil
Daisy fortælle om i Daisys dagbog – hvalp. Daisy fortæller om kampen om mors mælkeflasker, når hun er

sulten, hun fortæller, at larmende blikdåser bestemt ikke er noget, hun er glad for. Hvordan føles det, når man
den første gang skal udenfor i den store, spændende verden, og kan man fange en sommerfugl? Hvem er de
grimme væsener på to ben? Hvem skal Daisy bo hos i fremtiden? Det er store og vigtige spørgsmål for en

hundehvalp, som Daisy har besluttet sig for skal besvares.

Om forfatteren

Jeg skriver under pseudonymet Kirstine Nyboe. Jeg er født i 1970 i København.

I 2014 debuterede jeg i fællesprojektet Synspunkter, der er d.d. udgivet 4 Synspunkter.

Daisys dagbog er min debut med mit eget projekt.

Jeg har en fortid i almen administration og marketing. I 2011 fik jeg mulighed

for at arbejde som forfatter på fuld tid.

 

Hvordan ser den store verden ud for en lille hvalp? Det vil Daisy
fortælle om i Daisys dagbog – hvalp. Daisy fortæller om kampen om
mors mælkeflasker, når hun er sulten, hun fortæller, at larmende

blikdåser bestemt ikke er noget, hun er glad for. Hvordan føles det,
når man den første gang skal udenfor i den store, spændende verden,
og kan man fange en sommerfugl? Hvem er de grimme væsener på
to ben? Hvem skal Daisy bo hos i fremtiden? Det er store og vigtige
spørgsmål for en hundehvalp, som Daisy har besluttet sig for skal

besvares.

Om forfatteren

Jeg skriver under pseudonymet Kirstine Nyboe. Jeg er født i 1970 i
København.

I 2014 debuterede jeg i fællesprojektet Synspunkter, der er d.d.
udgivet 4 Synspunkter.

Daisys dagbog er min debut med mit eget projekt.

Jeg har en fortid i almen administration og marketing. I 2011 fik jeg
mulighed

for at arbejde som forfatter på fuld tid.
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