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Leo får en hvalp Irma Lauridsen Hent PDF Leo må se Kiki‘s hvalpe. Han kan ikke vente. "Hvor er den blød,"

siger Leo. "Jeg vil gerne have sådan én!" Irma Lauridsen, født 1948, forfatter, foredragsholder og
brevkasseredaktør. Hun startede ud som børne- og ungdomsforfatter til bl.a. børnekrimier, letlæsningsbøger
og billedbøger, men efterhånden blev forfatterskabet mere alsidigt og tæller nu både romaner og noveller,

interviewbøger og bøger om sundhed og livsstil. Flere af bøgerne er tillige udkommet i udlandet.
Ungdomsbogen "Gadetøsen" bliver af forfatteren selv betragtet som en af sine ‘mærkebøger‘; en

socialrealistisk roman om en ung, der lever under umulige forhold i hjemmet og ikke ser anden udvej end at
flygte og leve på gaden. Gennem mange år har Irma Lauridsen sideløbende med forfatterskabet skrevet

artikler til magasiner og aviser, været brevkasseredaktør på en del af landets aviser og haft en direkte ugentlig
brevkasseudsendelse på Danmarks Radio samt lavet brevkasse-udsendelser på TV.
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