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Alberta og Christer Hans Peterson Hent PDF Alberta har svært ved at acceptere, at Ann er blevet en del af
familien, efter hun giftede sig med Albertas far. Nu skal hun holde sommerferie i en hytte ved et fiskeleje
sammen med far og Ann, som er højgravid. Snart får Alberta en lillebror eller –søster. Så hvorfor kan hun

ikke være glad for det?

I løbet af sommerferien spekulerer Alberta på, hvem hun selv er, og hvad hun vil med sit liv. Hun tænker også
på Christer, der stadig venter tålmodigt på, at hun beslutter sig for, om de skal være sammen...

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over 180 bøger inden for forskellige genrer af
børne- og ungdoms bøger. Hans Peterson har vundet flere priser for sine bøger, som er blevet oversat til flere

forskellige sprog.

 

Alberta har svært ved at acceptere, at Ann er blevet en del af
familien, efter hun giftede sig med Albertas far. Nu skal hun holde
sommerferie i en hytte ved et fiskeleje sammen med far og Ann, som
er højgravid. Snart får Alberta en lillebror eller –søster. Så hvorfor

kan hun ikke være glad for det?

I løbet af sommerferien spekulerer Alberta på, hvem hun selv er, og
hvad hun vil med sit liv. Hun tænker også på Christer, der stadig
venter tålmodigt på, at hun beslutter sig for, om de skal være

sammen...

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over
180 bøger inden for forskellige genrer af børne- og ungdoms bøger.
Hans Peterson har vundet flere priser for sine bøger, som er blevet

oversat til flere forskellige sprog.
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