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Gry i Paris Nis Boesdal Hent PDF " – Han er enormt sød, sukkede Vibeke. Bare det var mig …
Gry sad lidt og kiggede frem for sig.
Jean-Paul var gået ud på gaden igen.

I morgen var det torsdag. På søndag skulle de hjem. og hun kunne ikke engang skrive til ham.
– Er det bedst, hvis jeg falder død om? spurgte Vibeke.

Gry smilede.
– Nej, jeg er glad for, du er her. Virkelig …

Hun fik det til at lyde, som om hun mente det. men det gjorde hun måske også?"

Gry er næsten 14, og hun er i Paris sammen med sin klasse. Det bliver en helt fantastisk, men også
hjerteknusende tur, da Gry møder den charmerende Jean-Paul, som bliver hendes første rigtige forelskelse …

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen
"Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

 

" – Han er enormt sød, sukkede Vibeke. Bare det var mig …
Gry sad lidt og kiggede frem for sig.
Jean-Paul var gået ud på gaden igen.

I morgen var det torsdag. På søndag skulle de hjem. og hun kunne
ikke engang skrive til ham.

– Er det bedst, hvis jeg falder død om? spurgte Vibeke.
Gry smilede.

– Nej, jeg er glad for, du er her. Virkelig …
Hun fik det til at lyde, som om hun mente det. men det gjorde hun

måske også?"

Gry er næsten 14, og hun er i Paris sammen med sin klasse. Det
bliver en helt fantastisk, men også hjerteknusende tur, da Gry møder

den charmerende Jean-Paul, som bliver hendes første rigtige
forelskelse …

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært.
Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis

Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger
og børnebøger.
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