
Vi kan börja nu, Johanna!
Hent bøger PDF

Eva Wikander

Vi kan börja nu, Johanna! Eva Wikander Hent PDF Johann är 12 år när hans gammelfaster Emma plötsligt
insjuknar. Johanns mamma är som bortblåst och han känner sig manad att ta hand om den äldre damen. Hon
kan ju faktiskt dö vilken sekund som helst! Medan han sitter och vakar vid hennes sida börjar tankar fara
omkring inuti hans huvud. Vad händer om Emma dör? Vad kommer mamma säga när hon kommer tillbaka?
Och ibland börjar Johann fundera på vad som skulle kunna ha hänt om han döptes till Johanna istället. Hur
hade hans liv sett ut om han blivit en flicka? Detta är en spännande och fängslande berättelse om livets alla

val – och de val som inte gjorts av oss själv men som ändå påverkar våra liv ...

Eva Wikander (1947 - 2002) var en hyllad svensk författare som belönades med Astrid Lindgren-priset och
Silverhornet för sina barn- och ungdomsböcker.

 

Johann är 12 år när hans gammelfaster Emma plötsligt insjuknar.
Johanns mamma är som bortblåst och han känner sig manad att ta

hand om den äldre damen. Hon kan ju faktiskt dö vilken sekund som
helst! Medan han sitter och vakar vid hennes sida börjar tankar fara
omkring inuti hans huvud. Vad händer om Emma dör? Vad kommer
mamma säga när hon kommer tillbaka? Och ibland börjar Johann
fundera på vad som skulle kunna ha hänt om han döptes till Johanna
istället. Hur hade hans liv sett ut om han blivit en flicka? Detta är en
spännande och fängslande berättelse om livets alla val – och de val
som inte gjorts av oss själv men som ändå påverkar våra liv ...

Eva Wikander (1947 - 2002) var en hyllad svensk författare som
belönades med Astrid Lindgren-priset och Silverhornet för sina barn-

och ungdomsböcker.
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