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Aktion mormor Iben Melbye Hent PDF De fire børn Trine, Ruth, Mads og Kasper starter en detektivklub.

Problemet er bare, at de ikke helt har nogen sager - endnu. Men pludselig en dag støder Trine på en sag! Det
drejer sig om nogle mystiske hændelser på hendes mormors plejehjem, hvor mormoren blandt andet har
mistet nogle penge. Og detektivklubben er straks på sagen. Det gør indtryk på børnene, at mormoren

vantrives ved at bo på plejehjem, så de lægger en usædvanlig plan. Iben Melbye tager i "Aktion Mormor"
udgangspunkt i krimigenren, men giver den hurtigt en vigtig drejning. Fra at handle om 4 raske børns behov
for, at der skal ske noget, viser den "sag", børnene tror at finde, sig hurtigt at have en anden sammenhæng, og
det der i stedet kommer til at ske, fører til en afdækning af de samfundsmæssige vilkår børn og gamle lever
under. ..... Synsvinklen er overvejende lagt hos de 12-årige børn og deres forståelse af årsag-virkning, men
veksler ind imellem med mormoderens tanker om sin situation og gamle poetiske minder om en anden slags

liv. Forfatterens tanker og forklaringer om børns og gamles overflødiggjorte situation sætter tingene i
perspektiv for børnene og læseren på en naturlig måde, hvor mange ungdomsbøger, der helt holder en

børnesynsvinkel gør nogle underlige krumspring, når den voksnes budskab alligevel forsøges presset ind.
(Lone Thau, Information) Den danske forfatter Iben Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar fra Norges

biblioteksskole og har studeret kultursociologi ved Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i
1975 med børnebogen "Uro i Lammekøbing", der samtidig er det første bind i serien om Skorpionklubben.
Hun startede ud med at skrive børnebøger, men har siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger. I mange år
var forfatteren aktiv i bestyrelser i Dansk Forfatterforening, i bestyrelsen i PEN og i Retspolitisk Forening.
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