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Trollsländan som förlovad Bertha Clément Hent PDF Hilde har just blivit sexton år, men långt är det ännu
kvar till vuxenheten för henne. Hon är en livlig flicka som älskar att söka upp äventyret - om inte äventyret
söker upp henne det vill säga. Hon kallas för Trollsländan på grund av sin ljuvligt optimistiska syn på

tillvaron. Inget ont kan den ju vilja henne! Men när en ung man dyker upp i hennes liv ställs livet på huvudet.
Trollsländan börjar känna känslor som hon tidigare inte trodde var verkliga, sånt som bara händer i romaner.
Men känslorna kommer också med en mörkare sida. Det här är första gången hon vill ha något utan att direkt
få det. Men Trollsländan bestämmer sig för att göra sitt bästa för att vinna den unga mannens hjärta, som visar

sig vara betydligt mer svårflörtat än vad hon till en början kunde tänka sig ...

Bertha Clément (1852-1930) var en tysk författarinna av romaner och ungdomsböcker. Hon skrev ofta böcker
i genren "Backfisch", en tysk 1800-talsgenre för flickböcker i åldern 13 till 16.

 

Hilde har just blivit sexton år, men långt är det ännu kvar till
vuxenheten för henne. Hon är en livlig flicka som älskar att söka upp
äventyret - om inte äventyret söker upp henne det vill säga. Hon
kallas för Trollsländan på grund av sin ljuvligt optimistiska syn på
tillvaron. Inget ont kan den ju vilja henne! Men när en ung man
dyker upp i hennes liv ställs livet på huvudet. Trollsländan börjar
känna känslor som hon tidigare inte trodde var verkliga, sånt som
bara händer i romaner. Men känslorna kommer också med en

mörkare sida. Det här är första gången hon vill ha något utan att
direkt få det. Men Trollsländan bestämmer sig för att göra sitt bästa
för att vinna den unga mannens hjärta, som visar sig vara betydligt

mer svårflörtat än vad hon till en början kunde tänka sig ...

Bertha Clément (1852-1930) var en tysk författarinna av romaner
och ungdomsböcker. Hon skrev ofta böcker i genren "Backfisch", en

tysk 1800-talsgenre för flickböcker i åldern 13 till 16.
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