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Kom så, Totter Birgit Pouplier Hent PDF Efter Totter er færdig på Det kongelige teaters balletskole, begynder
han på en privat kostskole. Tiden på balletskolen har været hård og præget af konkurrence, men kostskolen
viser sig at være en endnu større udfordring for den unge Totter. De andre hakker på ham, og selvtilliden er i
bund. Men en dag finder Totter ud af, at der alligevel er noget, han duer til, og det vækker en viljestyrke i

ham, som han aldrig har drømt om, han havde. Totter-bøgerne følger drengene, Totter, Mick og Lasse, fra de
er 12 år, til de er halvvoksne. Gennem serien bevæger Totter og vennerne sig fra den konkurrenceprægede
verden på Det kongelige teaters balletskole til kostskolens tyranniske miljø, før de ender på skoleskibet

Georg Stage, hvor de står over for en barsk virkelighed fyldt med konflikter, hvorigennem drengene lærer sig
selv bedre at kende og tvinger dem til at blive voksne. Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en dansk forfatter og
skuespiller. Hun blev uddannet skuespiller fra Det kongelige teaters elevskole og fortsatte herefter på Odense
teater og Det ny teater. Hun rejste vidt omkring, bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier
udgav adskillige bøger både børnebøger, novellesamlinger, voksenbøger og opsamlinger af hendes mange

kroniker, som hun skrev til blandt andet Berlingske.

 

Efter Totter er færdig på Det kongelige teaters balletskole, begynder
han på en privat kostskole. Tiden på balletskolen har været hård og
præget af konkurrence, men kostskolen viser sig at være en endnu
større udfordring for den unge Totter. De andre hakker på ham, og
selvtilliden er i bund. Men en dag finder Totter ud af, at der alligevel
er noget, han duer til, og det vækker en viljestyrke i ham, som han
aldrig har drømt om, han havde. Totter-bøgerne følger drengene,

Totter, Mick og Lasse, fra de er 12 år, til de er halvvoksne. Gennem
serien bevæger Totter og vennerne sig fra den konkurrenceprægede
verden på Det kongelige teaters balletskole til kostskolens tyranniske
miljø, før de ender på skoleskibet Georg Stage, hvor de står over for
en barsk virkelighed fyldt med konflikter, hvorigennem drengene
lærer sig selv bedre at kende og tvinger dem til at blive voksne.

Birgit Pouplier (1925 - 2014) var en dansk forfatter og skuespiller.



Hun blev uddannet skuespiller fra Det kongelige teaters elevskole og
fortsatte herefter på Odense teater og Det ny teater. Hun rejste vidt
omkring, bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier

udgav adskillige bøger både børnebøger, novellesamlinger,
voksenbøger og opsamlinger af hendes mange kroniker, som hun

skrev til blandt andet Berlingske.
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