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Meldt savnet Hjørdis Varmer Hent PDF Den 6-årige Annette kan ikke forstå, hvorfor hendes mor, Tove, er så
urolig. Far, Hans, er på havet med kutteren Skarreklit for at fiske, men det er der intet nyt i. Fiskerne på

Hundestedegnen er sjældent hjemme, og konerne er vant til at klare tingene selv. Hans plejer at melde tilbage,
når han er ude på havet, men en aften kommer der kun støj gennem radionen. Tove bliver mere og mere

pirrelig som dagene går. Annette forstår, at det er alvorligt - men ikke hvorfor. De voksne siger ingenting, og
da det en dag bliver klart, at far ikke kommer hjem igen, vælter Annettes verden.

'Meldt savnet' er baseret på virkelige hændelser.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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