
Camillas kvababbelser
Hent bøger PDF

Lone Diana J\u00f8rgensen
Camillas kvababbelser Lone Diana J\u00f8rgensen Hent PDF Camillas hoved er fyldt med spørgsmål og
dilemmaer: Er hun forelsket i Søren, som hun mødte på sin ferie, eller i Carsten, som hun vist var lidt

kærester med før ferien? Og hvis hun ikke er forelsket i Carsten, hvorfor er hun så ved at dø, når Pernille
siger, at hun har set ham sammen med en anden pige? Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947)
har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i
en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med

erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning om min ufuldstændige barndom". Camilla går
i 7. klasse, da vi møder hende første gang. Vi følger hende gennem de mange fantastiske, men også

hjerteknusende oplevelser, hun har med drenge i løbet af sine spæde teenageår.
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