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Kærester på fjerkræjagt Nis Boesdal Hent PDF "Bjørn stak hånden op under huen og kløede sig.

"Når man bliver ældre," mumlede han, "så skal man jo til det, det er klart. Både kramme og kutte og alt det...
Men det er vel ikke noget at begynde på i 4. klasse...?"

"5.!" rettede Helga ham.

"Nåe ja, så 5. da... Men altså... det er ikke såd‘n, du mener, vel?"

"Nej!" sagde Helga bestemt. "Ikke kutte, i hvert fald...!"

"Næe, det regnede jeg heller ikke med. Men et kram da? Vil du gerne have et kram?"

"Kun hvis vi er kærester!" sagde Helga."

Den allersidste dag i 4. klasse sker der noget helt særligt i Bjørn og Helgas liv, der gør, at resten af sommeren
bliver helt vidunderlig. De bliver nemlig kærester...

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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"Når man bliver ældre," mumlede han, "så skal man jo til det, det er
klart. Både kramme og kutte og alt det... Men det er vel ikke noget at

begynde på i 4. klasse...?"

"5.!" rettede Helga ham.

"Nåe ja, så 5. da... Men altså... det er ikke såd‘n, du mener, vel?"

"Nej!" sagde Helga bestemt. "Ikke kutte, i hvert fald...!"

"Næe, det regnede jeg heller ikke med. Men et kram da? Vil du gerne
have et kram?"

"Kun hvis vi er kærester!" sagde Helga."

Den allersidste dag i 4. klasse sker der noget helt særligt i Bjørn og
Helgas liv, der gør, at resten af sommeren bliver helt vidunderlig. De

bliver nemlig kærester...



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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