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"Har du hørt noget?" spurgte han.

"Om mor? Jeg ringer hver dag. Der er ikke noget nyt. Hun er meget svag, men der er ikke noget nyt."

"Hvad fejler hun?"

"Jeg ved det ikke rigtig. Lægen taler om dårligt hjerte og åreforsnævring. Men hun er ikke gammel."

"Er du ked af det?"

"Jeg ved det ikke. På en måde er jeg naturligvis."

Maria er 22 år, journalistelev og stormende forelsket i Torkel. Hun har hele livet for sig. Hun er lykkelig ... og
forvirret, for at leve er det sværeste af alt. Samtidig spøger bekymringen over, at hendes mor er mere syg, end

hun vil være ved, og tanken gør det svært at overgive sig helt til forelskelsen.

Den svenske forfatter Hans-Eric Hellberg (f. 1927) har skrevet en lang række børne- og ungdomsbøger. Da
han var barn, blev han træt af altid at læse børnebøger om helte, der finder skjulte skatte og besejrer fjender,
og han besluttede sig for selv at skrive de bøger, han ville have lyst til at læse, da han var barn. Hans-Eric

Hellbergs bøger handler ofte om halvstore børn og om det svære sted mellem at være barn og voksen, og om
de tanker og følelser, der hører med.
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"Har du hørt noget?" spurgte han.

"Om mor? Jeg ringer hver dag. Der er ikke noget nyt. Hun er meget
svag, men der er ikke noget nyt."

"Hvad fejler hun?"

"Jeg ved det ikke rigtig. Lægen taler om dårligt hjerte og
åreforsnævring. Men hun er ikke gammel."

"Er du ked af det?"

"Jeg ved det ikke. På en måde er jeg naturligvis."

Maria er 22 år, journalistelev og stormende forelsket i Torkel. Hun
har hele livet for sig. Hun er lykkelig ... og forvirret, for at leve er
det sværeste af alt. Samtidig spøger bekymringen over, at hendes
mor er mere syg, end hun vil være ved, og tanken gør det svært at



overgive sig helt til forelskelsen.

Den svenske forfatter Hans-Eric Hellberg (f. 1927) har skrevet en
lang række børne- og ungdomsbøger. Da han var barn, blev han træt
af altid at læse børnebøger om helte, der finder skjulte skatte og

besejrer fjender, og han besluttede sig for selv at skrive de bøger, han
ville have lyst til at læse, da han var barn. Hans-Eric Hellbergs bøger
handler ofte om halvstore børn og om det svære sted mellem at være

barn og voksen, og om de tanker og følelser, der hører med.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Maria - Forelsket - bind 2&s=dkbooks

