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Hej Jonas Viveca L\u00e4rn Hent PDF Jennifer, kaldet Trold, er 11 år og en smule ensom. Hun har ikke
mange venner, og det er ret kedeligt. En dag møder Trold Jonas. Jonas er ikke som de fleste andre, hun
kender, for han er både menneskeklog og meget ældre, end hun. Faktisk er Jonas 30 år. Trolds forældre er

ikke meget for venskabet, og de synes det er underligt, at en voksen mand vil være venner med en pige på 11.
Får Trold lov til at beholde sin 'voksenven'? Måske far og mor bare skal lære Jonas lidt bedre at kende ...

Viveca Lärn, tidligere Viveca Sundvall, (f.1944) er en svensk forfatter og journalist. Lärn debutterede i 1975
og har siden udgivet mere end 40 børnebøger, samt en del romaner for voksne, som efterfølgende har dannet
baggrund for den svenske tv-serie Saltön. Viveca Lärn har modtaget en del priser for sit forfatterskab blandt
andet den fornemme Astrid Lindgren Pris, og flere af hendes bøger er oversat til over ti forskellige sprog.

 

Jennifer, kaldet Trold, er 11 år og en smule ensom. Hun har ikke
mange venner, og det er ret kedeligt. En dag møder Trold Jonas.
Jonas er ikke som de fleste andre, hun kender, for han er både
menneskeklog og meget ældre, end hun. Faktisk er Jonas 30 år.
Trolds forældre er ikke meget for venskabet, og de synes det er

underligt, at en voksen mand vil være venner med en pige på 11. Får
Trold lov til at beholde sin 'voksenven'? Måske far og mor bare skal

lære Jonas lidt bedre at kende ... Viveca Lärn, tidligere Viveca
Sundvall, (f.1944) er en svensk forfatter og journalist. Lärn

debutterede i 1975 og har siden udgivet mere end 40 børnebøger,
samt en del romaner for voksne, som efterfølgende har dannet

baggrund for den svenske tv-serie Saltön. Viveca Lärn har modtaget
en del priser for sit forfatterskab blandt andet den fornemme Astrid

Lindgren Pris, og flere af hendes bøger er oversat til over ti
forskellige sprog.
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