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Vår vän Anne Lucy Maud Montgomery Hent PDF Anne Shirley från Anne på Grönkulla är sjutton år gammal
i denna del två i serien om flickan Anne med de röda lockarna. Nu har hon vuxit sig stor nog att undervisa i
sin gamla skola där hon söker efter speciella personer som blir hennes vänner och tillsammans drabbas de av

många äventyr.
Böckerna om Anne Shirley är några av världens mest älskade flickböcker och många är de som skrattat och

gråtit åt Annes livshistoria.

I originalöversättning av Karin Lidforss Jensen

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) växte upp på en ö i Kanada, i samma område som böckerna om Anne
utspelar sig. Till att börja med hittade hon ingen som ville ge ut hennes böcker om Anne på Grönkulla, men

de väl gavs ut blev de en stor succé.
Böckerna har filmatiserats ett antal gånger och även spelats in som TV-serie.

Böckerna om Anne på Grönkulla är odödliga klassiker som fängslat läsare i alla åldrar i över hundra år. Här
får vi följa den föräldralösa drömmaren Anne, som växer upp på Prins Edwards ö, Kanada.

 

Anne Shirley från Anne på Grönkulla är sjutton år gammal i denna
del två i serien om flickan Anne med de röda lockarna. Nu har hon
vuxit sig stor nog att undervisa i sin gamla skola där hon söker efter
speciella personer som blir hennes vänner och tillsammans drabbas

de av många äventyr.
Böckerna om Anne Shirley är några av världens mest älskade
flickböcker och många är de som skrattat och gråtit åt Annes

livshistoria.

I originalöversättning av Karin Lidforss Jensen

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) växte upp på en ö i Kanada, i
samma område som böckerna om Anne utspelar sig. Till att börja
med hittade hon ingen som ville ge ut hennes böcker om Anne på

Grönkulla, men de väl gavs ut blev de en stor succé.
Böckerna har filmatiserats ett antal gånger och även spelats in som

TV-serie.

Böckerna om Anne på Grönkulla är odödliga klassiker som fängslat
läsare i alla åldrar i över hundra år. Här får vi följa den föräldralösa
drömmaren Anne, som växer upp på Prins Edwards ö, Kanada.
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