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Christina Herrström kan konsten att skriva böcker som rör upp, som berör och som lämnar avtryck. Med titlar
som den moderna klassikern Glappet", "Tusen gånger starkare" och "Tionde våningen" har hon vunnit

läsarnas hjärtan.När Josefin blir förälskad följer kompisen Ella med på dubbeldejt. Hon blir fascinerad, det
kanske är kärlek på riktigt mellan Carl och Josefin. Och vad känner Ella själv för den andre Karl? Hon kanske
är så annorlunda och vacker som han säger.Ella och Josefin är 17 år och lever i glappet mellan den kvinna de
förväntas vara och de kvinnor de egentligen är. Det är inte lätt, men det är spännande.Christina Herrström

skrev först tevemanus på "Glappet" som sedan Peter Schildt regisserade. "Glappet" är en modern klassiker för
en ung läsargeneration. En roman som genom kvalitet och tidlöshet har alla möjligheter att leva länge till.

More from Glappet För oss oroliga föräldrar. Osta kirja Glappet Christina Herrström ISBN 9789178033287.

Glappet

Men innebär det att. Glappet är en modern klassiker för en ung läsargeneration. I rollerna Julia Dufvenius. En
ny bisittare är med oss Hälsa Jon Klarström välkommen till Glappetfamiljen För att vi ska kunna fortsätta
göra Glappet och göra det bättre och oftare kan du stödja oss genom att bidra. Efter den oväntade. 0 Images
Glasgow Kiss. Glappet 1 post karma 1 comment karma send a private message. Lähetetään 1 arkipäivässä. get
them help and support. The song was awarded a Grammis for Song of the year 1997 Swedish Årets låt 1997
which was the first time a song performed in another language than Swedish won this award. Two young girls
becoming women share their thoughts and experience. remember me reset password. En roman som genom
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kvalitet och tidlöshet har alla möjligheter att leva länge till.
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