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Ha det godt, Kaj S\u00f8ren\u00a0vagn Jacobsen Hent PDF Kaj er 14 år og godt træt af skolen, som ikke
siger ham en skid. Han bor alene sammen med sin far, Alvin, som er lastbilchauffør, og hans hverdag er

præget af farens ofte meget firkantede holdninger til samfundet. Da det hele en dag bliver for meget, stikker
Kaj af fra skolen og sniger sig med som blind passager i sin fars lastvogn. I Søren Vagn Jacobsens

socialrealistiske ungdomsbøger om Kaj og hans far Alvin står det grå og ofte barske hverdagsliv i centrum.
Men serien, der består af bøgerne "Ha‘ det godt, Kaj", "Skrid, Kaj" og "Kom så, Kaj", rummer også masser af
humor og fantasi. Søren Vagn Jacobsen (f. 1946) er dansk børne- og ungdomsbogsforfatter. Han er oprindeligt
uddannet folkeskolelærer og har haft stor succes med sine humoristiske børnebøger, der tager udgangspunkt i

skoleklassen og hele dens brogede børnefolk. Søren Vagn Jacobsen debuterede i 1979 med den
socialrealistiske "Ha‘ det godt, Kaj", som vandt en konkurrence for den bedste danske ungdomsbog. Siden

har han modtaget adskillige priser for sit forfatterskab.

 

Kaj er 14 år og godt træt af skolen, som ikke siger ham en skid. Han
bor alene sammen med sin far, Alvin, som er lastbilchauffør, og hans
hverdag er præget af farens ofte meget firkantede holdninger til
samfundet. Da det hele en dag bliver for meget, stikker Kaj af fra
skolen og sniger sig med som blind passager i sin fars lastvogn. I
Søren Vagn Jacobsens socialrealistiske ungdomsbøger om Kaj og

hans far Alvin står det grå og ofte barske hverdagsliv i centrum. Men
serien, der består af bøgerne "Ha‘ det godt, Kaj", "Skrid, Kaj" og
"Kom så, Kaj", rummer også masser af humor og fantasi. Søren
Vagn Jacobsen (f. 1946) er dansk børne- og ungdomsbogsforfatter.
Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har haft stor succes

med sine humoristiske børnebøger, der tager udgangspunkt i
skoleklassen og hele dens brogede børnefolk. Søren Vagn Jacobsen
debuterede i 1979 med den socialrealistiske "Ha‘ det godt, Kaj", som
vandt en konkurrence for den bedste danske ungdomsbog. Siden har



han modtaget adskillige priser for sit forfatterskab.
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