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Anne på Grönkulla Lucy Maud Montgomery Hent PDF Av misstag skickas 11-åriga, föräldralösa Anne till de
medelålders syskonen Cuthbert. Den rödhåriga, fräkniga Anne är intelligent och fantasifull, men har ett minst
sagt häftigt humör. Hon menar att syskonen är hennes "besläktade själar", och efter mycket övertalning låter

de henne stanna.

Det blir början på den klassiska berättelsen om Annes äventyr i den lilla staden Avonlea på Prins Edwards ö.
Hon är full av glädje och påhitt, men alla i Avonlea är inte redo för yrvädret Anne. Som tur är har hon sin

bästa vän Diana, sina böcker och sina drömmar.

En klassiker i originalöversättning av Karin Lidforss Jensen.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) växte upp på en ö i Kanada, i samma område som böckerna om Anne
utspelar sig. Till att börja med hittade hon ingen som ville ge ut hennes böcker om Anne på Grönkulla, men

när de väl gavs ut blev de en stor succé.

Nummer åtta på listan av de bästa barnböckerna som någonsin skrivits, enligt School Library Journal
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