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Paris Belinda Hansen Anne Sofie Hammer Hent PDF Anne Sofie Hammer, kendt for bøgerne om Villads fra
Valby, har med Paris Belinda Hansen, skrevet en loyal, morsom og hjerteskærende historie om et barn, som
umiddelbart ikke vandt i lotteriet, den dag forældre, udseende og talenter skulle tildeles. Og man ler, mens
ens hjerte går en lille smule i stykker, når Paris efter bedste evne alligevel forsøger at finde mening i de ting,
hendes mor, far, lærerne og klassekammeraterne i den mobbefri klasse siger og gør. Paris Belinda Hansen er
historien om en  næsten 10-årig pige, som hverken er rig eller smuk eller bogligt begavet. Paris er opkaldt
efter en rig dame, som hendes mor engang mødte på det hotel, hvor hun arbejdede, før hun blev syg og

begyndte at gå hjemme. Ud over hende den rige dame er Paris opkaldt efter sin mormor, Belinda, der sang
som en engel. Og måske har Paris arvet hendes musikalske evner – i hvert fald drømmer hun om en dag, at
komme med i X Factor, og det er vel ikke helt usandsynligt, når hendes far arbejder i DR-Byen og jo nok

kender dem alle sammen. Havde det været en anden slags fortælling, ville Paris Belinda Hansen vågne en dag
og finde ud af, at hun havde magiske kræfter eller i virkeligheden var prinsesse i et hemmeligt land. Men den
slags fortælling er det ikke. Og mindre kan også sagtens gøre det for Paris. Hvis hun for eksempel fik en ven -

eller det marsvin, som hun så brændende ønsker sig. Bemærk at denne e-bog grundet tekniske
omstændigheder er optimeret til Apples IOS system. E-bøgerne er lavet i overensstemmelse med gældende
standarder, men forlaget kan ikke yde teknisk bistand, hvis et device ikke viser e-bogen korrekt. Pressen
skrev: »… med stilfærdig humor bliver det hjerteskærende til en sjov og velillustreret bog om en sej pige
med et eventyrligt overlevelsestalent og et varmt blik for sine medmennesker både dem med og uden

tilbøjeligheder til hykleri. At hun også er smart og klar til at stikke en løgn for at forbedre vilkårene for sin
bedste ven gør hende ikke mindre sympatisk.« - Birde Standby, Bogvægten »Velfortalt og vellykket historie.
Sympatien og fortællevinklen ligger loyalt hos Paris, så historien aldrig kammer over og bliver udstillende
eller usmagelig.« - Pia Petersen, Lektør »Anne Sofie Hammer der også er forfatter til de kendte Villads fra
Valby-bøger har skrevet en yderst humoristisk og ironisk børnebog. For at fange den ironiske tone, skal

læseren dog befinde sig på et højt refleksionsniveau, her kan bogen med fordel læses sammen med en voksen.
Men uanset læserens refleksionsniveau er Paris Belinda Hansen en rigtig god historie om hverdagen for børn,
der kommer fra en familie, hvor hverken det økonomiske eller det mentale overskud rigtig er til stede.« -
Nynne Jakobsen, Bogbotten.dk »Det er en sød og fin fortælling, der i sin underdrivende tone fortæller om et
barn, som mindst befinder sig – i bedste fald – i de sociometriske og koncentriske cirklers absolutte yderkant,
selv om hun går i en mobbefri klasse – men også her må der jo godt grines af og til – og ad hinanden.« - Eiler

Jensen, Børn & Bøger

 

Anne Sofie Hammer, kendt for bøgerne om Villads fra Valby, har
med Paris Belinda Hansen, skrevet en loyal, morsom og



hjerteskærende historie om et barn, som umiddelbart ikke vandt i
lotteriet, den dag forældre, udseende og talenter skulle tildeles. Og
man ler, mens ens hjerte går en lille smule i stykker, når Paris efter
bedste evne alligevel forsøger at finde mening i de ting, hendes mor,
far, lærerne og klassekammeraterne i den mobbefri klasse siger og
gør. Paris Belinda Hansen er historien om en  næsten 10-årig pige,
som hverken er rig eller smuk eller bogligt begavet. Paris er opkaldt
efter en rig dame, som hendes mor engang mødte på det hotel, hvor
hun arbejdede, før hun blev syg og begyndte at gå hjemme. Ud over
hende den rige dame er Paris opkaldt efter sin mormor, Belinda, der
sang som en engel. Og måske har Paris arvet hendes musikalske
evner – i hvert fald drømmer hun om en dag, at komme med i X

Factor, og det er vel ikke helt usandsynligt, når hendes far arbejder i
DR-Byen og jo nok kender dem alle sammen. Havde det været en
anden slags fortælling, ville Paris Belinda Hansen vågne en dag og
finde ud af, at hun havde magiske kræfter eller i virkeligheden var
prinsesse i et hemmeligt land. Men den slags fortælling er det ikke.

Og mindre kan også sagtens gøre det for Paris. Hvis hun for
eksempel fik en ven - eller det marsvin, som hun så brændende

ønsker sig. Bemærk at denne e-bog grundet tekniske omstændigheder
er optimeret til Apples IOS system. E-bøgerne er lavet i

overensstemmelse med gældende standarder, men forlaget kan ikke
yde teknisk bistand, hvis et device ikke viser e-bogen korrekt.

Pressen skrev: »… med stilfærdig humor bliver det hjerteskærende
til en sjov og velillustreret bog om en sej pige med et eventyrligt

overlevelsestalent og et varmt blik for sine medmennesker både dem
med og uden tilbøjeligheder til hykleri. At hun også er smart og klar
til at stikke en løgn for at forbedre vilkårene for sin bedste ven gør

hende ikke mindre sympatisk.« - Birde Standby, Bogvægten
»Velfortalt og vellykket historie. Sympatien og fortællevinklen ligger

loyalt hos Paris, så historien aldrig kammer over og bliver
udstillende eller usmagelig.« - Pia Petersen, Lektør »Anne Sofie
Hammer der også er forfatter til de kendte Villads fra Valby-bøger
har skrevet en yderst humoristisk og ironisk børnebog. For at fange

den ironiske tone, skal læseren dog befinde sig på et højt
refleksionsniveau, her kan bogen med fordel læses sammen med en
voksen. Men uanset læserens refleksionsniveau er Paris Belinda
Hansen en rigtig god historie om hverdagen for børn, der kommer
fra en familie, hvor hverken det økonomiske eller det mentale

overskud rigtig er til stede.« - Nynne Jakobsen, Bogbotten.dk »Det er
en sød og fin fortælling, der i sin underdrivende tone fortæller om et
barn, som mindst befinder sig – i bedste fald – i de sociometriske og

koncentriske cirklers absolutte yderkant, selv om hun går i en
mobbefri klasse – men også her må der jo godt grines af og til – og

ad hinanden.« - Eiler Jensen, Børn & Bøger
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