
Skinny og Karma
Hent bøger PDF

Nis Boesdal
Skinny og Karma Nis Boesdal Hent PDF "- Jeg kunne jo godt prøve at kysse dig, sagde Skinny tøvende. – Ja,
det kunne du jo. – Det er ikke så nemt endda. – Næe, mumlede Karma for sig selv. Er du nervøs? Skinny
svarede ikke lige med det samme. Han kurede en håndfuld bøgeblade af en lavthængende gren og kastede
dem over hegnet ind til rådyrene, der stod og gloede dumt med store, brune øjne. – Nervøs og nervøs,

mumlede han så. Et kys kan jo være så meget, ikke? – Kan det? Skinny standsede op og stillede sig foran
hende. – Man får jo ikke børn af dem alle sammen, vel?" 17-årige Skinny bor i Århus og er allerede så småt
kommet ud i noget kriminalitet. Men hans syn på livet og sin egen fremtid ændrer sig, da han møder Karen
Margrethe, også kaldet Karma. Forelskelsen i hende bliver et vendepunkt i hans liv. 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.

 

"- Jeg kunne jo godt prøve at kysse dig, sagde Skinny tøvende. – Ja,
det kunne du jo. – Det er ikke så nemt endda. – Næe, mumlede

Karma for sig selv. Er du nervøs? Skinny svarede ikke lige med det
samme. Han kurede en håndfuld bøgeblade af en lavthængende gren
og kastede dem over hegnet ind til rådyrene, der stod og gloede dumt
med store, brune øjne. – Nervøs og nervøs, mumlede han så. Et kys
kan jo være så meget, ikke? – Kan det? Skinny standsede op og

stillede sig foran hende. – Man får jo ikke børn af dem alle sammen,
vel?" 17-årige Skinny bor i Århus og er allerede så småt kommet ud i
noget kriminalitet. Men hans syn på livet og sin egen fremtid ændrer
sig, da han møder Karen Margrethe, også kaldet Karma. Forelskelsen
i hende bliver et vendepunkt i hans liv. 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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