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Cherry Ames - sygeplejeelev Helen Wells Hent PDF Første bind i serien følger Cherry Ames, imens hun gør
alt, hvad hun kan for at udleve sin drøm om at blive sygeplejerske. Cherry er netop påbegyndt sit studie og
finder hurtigt ud af, hvor krævende det er at blive sygeplejerske. Hun står over for den ene udfordring efter
den anden, og alt imens er USA i krig, og manglen på sygeplejersker gør det kun endnu mere nødvendigt, at
Cherry og hendes medstuderende gør alt, hvad de kan for at blive dygtige sygeplejersker – så hurtigt som

muligt.

Den amerikanske forfatter Helen Wells (1910-1986) var kendt for sine bøger rettet mod et yngre
teenagepublikum og var den første forfatter bag ungdomsbøgerne om sygeplejersken Cherry Ames, som hun

skrev bind 1-7 og bind 17-27 til. I årene 1947-1949 forfattede Helen Wells de første fire bind i
spændingsserien om stewardessen Vicki Barr. Herefter gik der en årrække, før Wells endnu en gang, i årene

1954-1964, overtog pennen og skrev bind 9-16 i Vicki Barr-serien.

Serien "Cherry Ames" fortæller om sygeplejersken af samme navn og hendes eventyr og oplevelser. Første
bind tager udgangspunkt i Cherrys tid som sygeplejeelev, og herefter følger 19 bind om Cherry Amers‘

forunderlige og foranderlige tilværelse som sygeplejerske på forskellige steder – lige fra en kostskole til et
krydstogsskib.

 

Første bind i serien følger Cherry Ames, imens hun gør alt, hvad hun
kan for at udleve sin drøm om at blive sygeplejerske. Cherry er netop
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anden, og alt imens er USA i krig, og manglen på sygeplejersker gør
det kun endnu mere nødvendigt, at Cherry og hendes medstuderende
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Den amerikanske forfatter Helen Wells (1910-1986) var kendt for
sine bøger rettet mod et yngre teenagepublikum og var den første

forfatter bag ungdomsbøgerne om sygeplejersken Cherry Ames, som
hun skrev bind 1-7 og bind 17-27 til. I årene 1947-1949 forfattede
Helen Wells de første fire bind i spændingsserien om stewardessen
Vicki Barr. Herefter gik der en årrække, før Wells endnu en gang, i
årene 1954-1964, overtog pennen og skrev bind 9-16 i Vicki Barr-

serien.

Serien "Cherry Ames" fortæller om sygeplejersken af samme navn
og hendes eventyr og oplevelser. Første bind tager udgangspunkt i
Cherrys tid som sygeplejeelev, og herefter følger 19 bind om Cherry
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