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virkeligheden ambitiøs bog om "H. C. Andersen som ung" - skrevet for unge." John Chr. Jørgensen, Ekstra
Bladet "Frank Egholm Andersen har den for en formidler så sjældne evne, at han kan stille de spørgsmål (og

besvare dem), som man ikke selv har tænkt over. Især ikke om H.C. Andersen. Ham kender vi jo - og
jubelåret blir jo nok ét langt gab!... Forfatteren har en usædvanlig evne til at formidle dette unge, magre

menneske i forhold til nutidens unge." Steffen Larsen, Bogmarkedet "Fin og brugbar bog om den unge H. C.
Andersen... her er det ungdommen, der er vinklen... målgruppen, de unge, vil måske finde bogen mere

interessant, når de bliver præsenteret for den i gymnasiet/hf eller evt. i folkeskolens ældste klasser... andre
interesserede, også voksne, kan dog godt læse med, for det er en forfatter der ved noget om HCA og hans tid.

Bogen er pæn og har gode s/h ill. Bo Knudsen, lektørudtalelse, Dansk Biblioteks Center
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