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Alt hvad du kan ønske dig Linn T. Sunne Hent PDF Siri kan ikke lade være med at svare på smser fra
Andreas, selvom hun er kærest med Jens. Er det okay at gøre det forbi med en, som har det rigtig svært?

Selvom det er det, man egentlig helst vil ...

En stærk og letlæst fortælling for unge om svære valg, forelskelse og etik af den prisbelønnede og populære
norske forfatter Linn T. Sunne.

Pressen skrev:

»Som hun har gjort det i tidligere bøger, viser den 43-årige forfatter og dramatiker Linn. T. Sunne her, at hun
kan skrive kort og godt om pigers følelsesliv indefra … Af en lille bog om et så fortærsket emne at være er

Linn T. Sunnes 'Alt hvad du ønsker dig' nem at forelske sig i.«

**** – Dorte Hygum Sørensen, Politiken

»En fin lille, velskrevet, realistisk fortælling om problemer og dilemmaer, som de fleste unge mennesker kan
sætte sig ind i.«

– Vibeke Axelsen, Lektør

»”Alt hvad du kan ønske dig” er en indfølt og gribende historie om kærlighed og forelskelse blandt unge
gymnasieelever … Bogen anbefales til brug i grundskolens ældste klasser, og til fritidslæsning.«

– Søren Fanø, bogbotten.dk
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