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Lige børn Adolph Stender Hent PDF Allerede fra starten er det hele lidt usædvanligt. Ganske mod sædvane
vågner Henrik og står op, før der bliver kaldt på ham.

Men det er nu heller ikke en helt almindelig dag. Det er dagen, som Henrik og hans bror, Ove, har glædet sig
til i lang tid. Selvsamme dag skal de nemlig starte i en ny skole.

Men selvom de begge har glædet sig, er Ove lidt betænksom ved den nye start – for hvad nu, hvis de ikke får
nogen venner, eller de bliver drillet?

Den danske forfatter Adolph Stender (1876-1946) er kendt som en af de væsentligste bidragydere til dansk
børnelitteratur henvendt til drenge. Stender fik sin litterære debut i 1906 med teksterne "Frisk mod!", men der
skulle gå flere år, før Stender udgav endnu en bog. Denne gang var der tale om ungdomsfortællingen "Høg
over høg", der udkom i 1909. Herefter udgav Adolph Stender mere end et dusin børnebøger; den sidste

("Målet nået") i 1945.

Adolph Stenders bogserie om Henrik, der også går under tilnavnet Stolt-Henrik, består af fire bind, der følger
den vakse unge dreng i medgang og modgang. Blandt andet når hans mod og stolthed bliver sat på prøve, når
han møder nye venner og når han starter i skole. Serien består af følgende bind: "Stolt-Henrik", "Lige børn",

"På ret køl" og "Heldet følger".
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