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Eddie och Johanna Viveca Lärn Hent PDF Eddie tillbringar sommaren med sin faster Soffan vid havet i
Lysekil. Men först måste han ta bussen till henne ensam. I själva verket skulle han hellre ha stannat hemma
och lekt vid sin lilla bäck, för i havet finns stora maneter, som han fasar för mer än för hajar eller ubåtar. Men

Eddies pappa har bestämt att Eddie behöver havsluft för sin astma.

I Lysekil träffar han Johanna. Johanna är sju och ett halvt år, hon har tandglugg, stora bruna ögon och bor i ett
blått hus. Dessutom kan hon redan simma och verkar inte vara rädd för någonting.

Viveca Lärn, tidigare Viveca Sundvall (född 1944), är författare och journalist. Hon debuterade 1975 och har
sedan dess publicerat mer än 40 barnböcker, samt romaner för vuxna, som bland annat legat till grund för TV-

serien Saltön.

Viveca Lärn har fått ett antal utmärkelser för sitt författarskap, bland annat det prestigefyllda Astrid Lindgren-
priset, och hennes böcker har översatts till ett tiotal språk.

SVTs julkalender 1994, Håll huvet kallt, baserar sig på berättelserna om Eddie.

 

Eddie tillbringar sommaren med sin faster Soffan vid havet i Lysekil.
Men först måste han ta bussen till henne ensam. I själva verket skulle
han hellre ha stannat hemma och lekt vid sin lilla bäck, för i havet
finns stora maneter, som han fasar för mer än för hajar eller ubåtar.
Men Eddies pappa har bestämt att Eddie behöver havsluft för sin

astma.

I Lysekil träffar han Johanna. Johanna är sju och ett halvt år, hon har
tandglugg, stora bruna ögon och bor i ett blått hus. Dessutom kan

hon redan simma och verkar inte vara rädd för någonting.

Viveca Lärn, tidigare Viveca Sundvall (född 1944), är författare och
journalist. Hon debuterade 1975 och har sedan dess publicerat mer
än 40 barnböcker, samt romaner för vuxna, som bland annat legat till

grund för TV-serien Saltön.

Viveca Lärn har fått ett antal utmärkelser för sitt författarskap, bland
annat det prestigefyllda Astrid Lindgren-priset, och hennes böcker

har översatts till ett tiotal språk.

SVTs julkalender 1994, Håll huvet kallt, baserar sig på berättelserna
om Eddie.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Eddie och Johanna&s=dkbooks

