
Ebba
Hent bøger PDF

Christina Herrström

Ebba Christina Herrström Hent PDF Man keder sig aldrig sammen med Philip, synes Ebba. De kan tale
sammen i timevis, og alt, hvad de diskuterer, bliver så interessant, bare fordi det er Philip, hun diskuterer
med. Og de kan grine sammen, længe og inderligt. Ebba holder af at se ham grine, for der kommer sådan et

dejligt varmt glimt i hans mørkebrune øjne.

Men så er der jo også Morten. Morten, som det er svært at modstå, fordi han bor i det store flotte hus, fordi
han giver hende gaver og lokker med en sejltur til øen Længsel. De andre piger bliver jo både imponerede og

frygteligt jaloux…

Det er ikke spor nemt at skulle vælge, slet ikke når man har nok at slås med derhjemme. Mor og far kan
nemlig slet ikke enes længere…

Christina Herrström (f. 1959) startede med at skrive, da hun gik i gymnasiet. Selvom hun også udfoldede sig
som rockmusiker, skuespiller og musikvidenskaber, så endte hun til sidst med at satse på skriveriet. Foruden
de kendte publikum- og kritikersucceser, ‘Ebba og Didrik‘ og ‘Hjertelyst‘, har Christina Herrström skrevet en

lang række tekster til radio, tv og teater.
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