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De sagde til Hanne, at han var bevidstløs. Hun måtte læne sig op ad væggen ude på gangen, inden hun gik
ind. Da hun åbnede døren, var alt hvidt. Det eneste, der afveg, var Aqissiaqs sorte hår, der flød ud på puden."

Kan kærligheden mellem den unge grønlænder og hans danske kæreste mon holde? I "Kysser I med næsen?"
møder vi Hanne og Aqissiaq, som på trods af omgivelserne forsøger at forstå hinanden og holde sammen.

Men det er ikke let, når der er store kulturforskelle, som ikke alle er villige til at acceptere...

Iris Garnov er født i 1939, og gennem tiden har hun haft mange forskellige jobs, heriblandt fabriksarbejder,
refrænsangerinde og sekretær. Herefter tog hun basisuddannelsen på Roskilde Universitetscenter, og i 1977

debuterede hun som forfatter. Efter hun udelukkende havde skrevet voksenbøger, bad et forlag hende om også
at forsøge sig med et yngre publikum. Herefter har Iris Garnov beskæftiget sig med forskellige genrer lige fra
billedbøger til ungdomsbøger. Fælles for bøgerne er imidlertid, at de tager udgangspunkt i hverdagen og lader

historien udspille sig der.

 

""Bevidstløs."

De sagde til Hanne, at han var bevidstløs. Hun måtte læne sig op ad
væggen ude på gangen, inden hun gik ind. Da hun åbnede døren, var
alt hvidt. Det eneste, der afveg, var Aqissiaqs sorte hår, der flød ud

på puden."

Kan kærligheden mellem den unge grønlænder og hans danske
kæreste mon holde? I "Kysser I med næsen?" møder vi Hanne og
Aqissiaq, som på trods af omgivelserne forsøger at forstå hinanden

og holde sammen. Men det er ikke let, når der er store
kulturforskelle, som ikke alle er villige til at acceptere...

Iris Garnov er født i 1939, og gennem tiden har hun haft mange
forskellige jobs, heriblandt fabriksarbejder, refrænsangerinde og

sekretær. Herefter tog hun basisuddannelsen på Roskilde
Universitetscenter, og i 1977 debuterede hun som forfatter. Efter hun
udelukkende havde skrevet voksenbøger, bad et forlag hende om

også at forsøge sig med et yngre publikum. Herefter har Iris Garnov
beskæftiget sig med forskellige genrer lige fra billedbøger til
ungdomsbøger. Fælles for bøgerne er imidlertid, at de tager
udgangspunkt i hverdagen og lader historien udspille sig der.
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