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Älskar, älskar inte 3 - Jag och Jonas Line Kyed Knudsen Hent PDF "Jonas drar mig in i arbetsrummet, där han
sover. Min mage slår en kullerbytta när han stänger dörren efter oss. Vi står i mörkret. Jag kan se hans silhuett

i skenet från gatlyktan."

Jonas har problem hemma och därför ska han bo hos Ella och hennes föräldrar medan hans familj är på
Lanzarote. Ella tycker att han är spännande. Och gullig. Men han är med i ett gäng som håller till i centrum
och ställer till med bråk. En natt står han plötsligt i Ellas rum och frågar om han får sova i hennes säng ...

Älskar, älskar inte ingår i en serie om de fyra flickorna Sofie, Ida, Johanne och Ella och deras första möte med
kärleken. Jonas och jag är den tredje boken i serien och berättar Ellas historia.

Line Kyed Knudsen, f. 1971, debuterade med romanen Flickorna från Nordslätten 2003. 2007 tilldelades hon
Gyldendals Pippi-stipendium. Hon skriver barn- och ungdomsböcker och undervisar i kreativt skrivande.

 

"Jonas drar mig in i arbetsrummet, där han sover. Min mage slår en
kullerbytta när han stänger dörren efter oss. Vi står i mörkret. Jag

kan se hans silhuett i skenet från gatlyktan."

Jonas har problem hemma och därför ska han bo hos Ella och hennes
föräldrar medan hans familj är på Lanzarote. Ella tycker att han är
spännande. Och gullig. Men han är med i ett gäng som håller till i
centrum och ställer till med bråk. En natt står han plötsligt i Ellas

rum och frågar om han får sova i hennes säng ...

Älskar, älskar inte ingår i en serie om de fyra flickorna Sofie, Ida,
Johanne och Ella och deras första möte med kärleken. Jonas och jag

är den tredje boken i serien och berättar Ellas historia.

Line Kyed Knudsen, f. 1971, debuterade med romanen Flickorna
från Nordslätten 2003. 2007 tilldelades hon Gyldendals Pippi-

stipendium. Hon skriver barn- och ungdomsböcker och undervisar i
kreativt skrivande.
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