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Älskar, älskar inte 1 - Jag och Alexander Line Kyed Knudsen Hent PDF "Det är nu det händer. Det är nu
Alexander frågar Ida om de ska vara tillsammans. Trots att jag är kär i honom håller jag tummarna för att Ida

ska säga ja. Det blir bäst så. De passar ju ihop. Jag kommer ändå aldrig att få honom".

Sofie är hemligt förälskad i Alexander som går i samma klass. Men det är Ida, hennes bästa vän, som blir hans
flickvän. En dag kommer Alexander på att Sofie aldrig har kysst någon, och han blir plötsligt mycket

angelägen om att visa henne hur man gör …

Älskar, älskar inte är en serie om de fyra flickorna Sofie, Ida, Ella och Johanne och deras första möte med
kärleken. Alexander och jag är första boken och berättar Sofies 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.

 

"Det är nu det händer. Det är nu Alexander frågar Ida om de ska vara
tillsammans. Trots att jag är kär i honom håller jag tummarna för att
Ida ska säga ja. Det blir bäst så. De passar ju ihop. Jag kommer ändå

aldrig att få honom".

Sofie är hemligt förälskad i Alexander som går i samma klass. Men
det är Ida, hennes bästa vän, som blir hans flickvän. En dag kommer
Alexander på att Sofie aldrig har kysst någon, och han blir plötsligt

mycket angelägen om att visa henne hur man gör …

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

är första boken och berättar Sofies 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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