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Ulven Sophie Swerts Knudsen Hent PDF Sebastian får på sin 10-års fødselsdag en besked, der ændrer hans
verden. Han har en ondartet kræftknude i det ene knæ. Indlæggelsen på Rigshospitalet isolerer ham fra alt,
hvad der er vigtigt: Fodbold, kammerater og skole. Hvorfor kommer hans venner ikke engang på besøg?
Sebastian er ked af det, og han har ondt. Han vil bare være for sig selv. Den eneste, han åbenbart ikke kan

slippe for, er sygeplejersken Katinka, der påstår at hendes oldefar var indianer. Som om. Men den
indianerbog, han har fået, er spændende. Hvor kunne det være sejt at have sit eget totemdyr ligesom dem.

Ulven er en realistisk historie om en dreng, der har kræft, og som på trods af hårde odds finder modet til at
kæmpe gennem fantasien. Overskuddet fra salget går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Sophie Swerts Knudsen blev inspireret til at skrive Ulven af en dokumentarudsendelse om kræftramte børn på
DR1. Hun skrev den dog oprindeligt på sit modersmål flamsk, men nu udkommer bogen på dansk til fordel

for Børnecancerfonden.

 

Sebastian får på sin 10-års fødselsdag en besked, der ændrer hans
verden. Han har en ondartet kræftknude i det ene knæ. Indlæggelsen
på Rigshospitalet isolerer ham fra alt, hvad der er vigtigt: Fodbold,
kammerater og skole. Hvorfor kommer hans venner ikke engang på
besøg? Sebastian er ked af det, og han har ondt. Han vil bare være

for sig selv. Den eneste, han åbenbart ikke kan slippe for, er
sygeplejersken Katinka, der påstår at hendes oldefar var indianer.
Som om. Men den indianerbog, han har fået, er spændende. Hvor

kunne det være sejt at have sit eget totemdyr ligesom dem.

Ulven er en realistisk historie om en dreng, der har kræft, og som på
trods af hårde odds finder modet til at kæmpe gennem fantasien.
Overskuddet fra salget går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Sophie Swerts Knudsen blev inspireret til at skrive Ulven af en
dokumentarudsendelse om kræftramte børn på DR1. Hun skrev den
dog oprindeligt på sit modersmål flamsk, men nu udkommer bogen

på dansk til fordel for Børnecancerfonden.
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