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- som vi plejer! Lars Holmgaard Jørgensen Hent PDF Tredje og sidste bind i serien om drengen Ivan og hans
småskøre onkel, Johannes, fortæller historien om en simpel fejl, der gør, at Johannes bliver sendt på

plejehjem. Derfor må Ivan med det samme tage til Jylland for at rede trådene ud. Med hjælp fra kollektivet
sætter Ivan alt ind for at få onklen hjem igen.

Lars Holmgaard Jørgensens bogserie for børn handler om drengen Ivan, der bor i København sammen med
sin familie. Men hver sommer besøger Ivan sin onkel, der bor i Jylland. De hygger sig altid, og nogle gange

besøger de kollektivet, der ligger lige overfor onklens hjem.

Den danske forfatter Lars Holmgaard Jørgensen (f. 1952) fik sin litterære forfatterdebut med bogen "Næste
sommer" 1982. Han er oprindeligt uddannet skolelærer, men har efter sin debut udgivet adskillige bøger for

både børn og voksne; heriblandt "Ulve i oktober" (1988) og "Af banen!" (1983).
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