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Nørrebro, er Maries far sikker på, at det er Johnny, der står bag. Han er nemlig stukket af fra
opdragelsesanstalten, hvor han netop er blevet anbragt, fordi han ikke kan holde sig fra andres sager. Men
Marie er ikke så sikker på, at det er Johnny, der har været på spil. Sammen med sin nye klassekammerat

Miriam giver hun sig til gennemsøge lejligheden med lup for at finde spor efter tyven … Den danske forfatter
Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i
dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana
Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning om min
ufuldstændige barndom". I Lone Diana Jørgensens fem bøger om Marie, følger vi den lille pige, fra hun i

1950‘erne flytter med sin store familie til Nørrebro, op igennem skoletiden, på feriekoloni og på mange andre
sjove eventyr.

 

Da der bliver begået indbrud i familiens lejlighed på Nørrebro, er
Maries far sikker på, at det er Johnny, der står bag. Han er nemlig

stukket af fra opdragelsesanstalten, hvor han netop er blevet anbragt,
fordi han ikke kan holde sig fra andres sager. Men Marie er ikke så
sikker på, at det er Johnny, der har været på spil. Sammen med sin

nye klassekammerat Miriam giver hun sig til gennemsøge
lejligheden med lup for at finde spor efter tyven … Den danske

forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en
lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og

teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i
Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med
erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning om
min ufuldstændige barndom". I Lone Diana Jørgensens fem bøger

om Marie, følger vi den lille pige, fra hun i 1950‘erne flytter med sin
store familie til Nørrebro, op igennem skoletiden, på feriekoloni og



på mange andre sjove eventyr.
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