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Trælår Jesper Wung-Sung Hent PDF Trælår er en novellesamling.
Barndomserindringer. Ungdomshistorier. Pubertetsfortællinger. Tyve noveller – fra den lille dreng alene hjemme til den

rygsæksrejsende teenager ude i verden – der kredser om opvækst og ungdom. Om den første forelskelse og den første bajer. Om
den første kærestesorg og de første tømmermænd. Om første gang man ser en pige æde et helt pennalhus. Om det hurtige hug og

den sviende smerte.  

Pressen skrev:

  ”Trælår” kan voldeligt varmt anbefales.    *****

Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken

Forfatteren lader fortællingerne gå planken ud, fuldstændig ligeglad med, om de ender i ubetrådt land. Resultatet er
overrumplende småbidder af høj, høj, høj kvalitet, som omgående bør skrives på enhver bogelskers ”må læse”-liste.

 
Christina Dahl, Flensborg Avis

Jesper Wung-Sung er en af landets mest læste børne- og ungdomsbogsforfattere. Jesper Wung-Sung har vundet utallige priser.
Hans bøger er solgt til bl.a. Tyskland, Holland, Frankrig og USA.

Andet:
- Der er udviklet en litteraturguide til bogen:

http://lærerværelset.dk/wp-content/uploads/Litteraturguide_traelaar_til_web2.pdf

- Jesper Wung-Sung er på Facebook og Instagram.
- Tjek hans hjemmeside: www.wungsung.dk
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