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Gry og kirsebærtræet Nis Boesdal Hent PDF "Det var ved at være sommer.
Det var der i hvert fald nogen, der sagde.

Gry vidste ikke rigtig. Måske var det alligevel kun forår endnu. Det er ligesom ikke rigtig sommer, før man
kan begynde at løbe med bare tæer.
Nede på gaden. Og omme i haven.

Vinden var kold, selvom solen stod højt på himlen."

Gry og hendes familie bor i en lejlighed i Tunøgade midt i Århus. De drømmer om at få et sommerhus langt
ude i naturen, hvor Gry kan løbe omkring og lege. Desværre viser det sig, at de ikke har råd til det alligevel.

Men så får Gry en idé …

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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