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Som du dog kan, Anan! Hanne J\u00f8rgensen Hent PDF Anan og Pip er bedste venner – selv om de ikke
altid taler så pænt til hinanden. De har dog masser af sjov sammen. På en klassetur møder Anan og Pip en
mærkelig, gammel dame. Hun har kun én tand i munden. Alligevel har hun en hel kurv med tandpasta. Hun
siger også mange underlige ting. Anan og Pip vil gerne følge damen hjem. Men hvor bor hun mon? Hanne
Jørgensen (f. 1949) er en dansk børnebogsforfatter, fotograf og foredragsholder. Hun debuterede i 1994 med
"Plukfisk og rævestreger", som hun skrev i forbindelse med en bogkonkurrence. Flere af Hanne Jørgensens
bøger handler om emner, der kan være svære at tale om for børn. "Maries svære hemmelighed" (2002)

handler om en pige, hvis mor drikker, og i "Min far er en engel" (2001) følger man Sofie, hvis far får kræft.
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