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Hver gang og hele tiden Inge Fischer S\u00f8rensen Hent PDF Gregers forældre bliver skilt, og hans far

flytter til et andet land. Men den slags sker jo, og Gregers har da stadigvæk sin mor … eller har han? Ronnies
forældre er som de er, men de holder altid sammen. Og faren vender hver gang hjem fra sine ture rundt i
Europa. Gregers og Ronnie er venner, men deres baggrund er vidt forskellig. Ronnies far bliver taget for

hæleri, og Gregers ser ikke meget til hverken sin mor eller sin far. Det bliver ikke lettere, da de to drenge får
nogle nye, halvkriminelle venner. Inge Fischer Sørensen (f. 1937) debuterede som forfatter i 1973 med
børnebogen "Seks plus en grandtante". Siden er det blevet til en lang række børnebøger af realistisk og

humoristisk tilsnit, bidrag til flere antologier samt oversættelser af børne- og ungdomslitteratur.
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