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Lidt berømt, meget berygtet Jesper Wung-Sung Hent PDF Martin Jensen er 3. generationslærer i en lille fynsk
landsby. Da en tidligere elev vender tilbage til byen, åbnes der for Martins erindringer om livet i landsbyen i
hans barndom, og de oplevelser, han havde som barn og som ung. En skolelærerroman Pressen skrev: Jesper
Wung-Sung … forbløffer læseren med sin sproglige elegance. Han har skrevet en eminent roman. Hans
primære styrke er at fortælle en historie så fængslende, at den suger al opmærksomhed til sig og lagrer sig
mere eller mindre permanent i læserens bevidsthed. Det er stærk og virkningsfuld prosa. Dertil kommer, at

Wung-Sung ikke ligefrem lider af litterær anoreksi. Bogen er på 526 sider. Det er ikke én for meget.  Svend

Skriver, Kristeligt Dagblad Stærkt anbefalelsesværdig roman – men den kræver, at du kan holde
koncentrationen, indtil den fænger. Og vær sikker på, at det gør den – med føn og klem og bravur! Jesper
Wung-Sung cementerer uden tvivl sit forfatterskab med denne roman, og lur mig, om ikke den vil gøre ham

meget berømt og ditto berygtet – ikke mindst på landets lærerværelser!”    Sissel-Jo Gazan, Femina, *****

Andet: - Jesper Wung-Sung er en af landets mest læste børne- og ungdomsbogsforfattere. Jesper Wung-Sung
har vundet utallige priser. Hans bøger er solgt til bl.a. Tyskland, Holland, Frankrig og USA. - Der er udviklet
undervisningsmateriale til bogen. - Jesper Wung-Sung er på Facebook og Instagram. - Tjek hans hjemmeside:

www.wungsung.dk
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