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Gry går igennem Nis Boesdal Hent PDF "Solen stod op, mens de røg den sidste cigaret. Jonas sad på gulvet
og kyssede Grys armhule. – Du skulle ligge der altid, sagde han stille. Jeg har lyst til at binde dig fast til

sengen og æde dig. begynde i den ene ende og blive ved til der ikke er mere … – Sådan noget skal man ikke
sige, smilede Gry. Det skal man bare gøre! – Hvad tænker du på? Gry svarede ikke. Vidste hun det

overhovedet selv?" Efter hun er begyndt i gymnasiet, er Gry blevet smaskforelsket i Jonas, og hun flytter på
klubværelse for at kunne være mere sammen med ham. Men Gry er bekymret for sin veninde Vibeke. De ser
ikke hinanden særlig tit mere. Måske er det, fordi Vibeke er begyndt at hænge ud med nogle "hårde fyre" …
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.

 

"Solen stod op, mens de røg den sidste cigaret. Jonas sad på gulvet
og kyssede Grys armhule. – Du skulle ligge der altid, sagde han

stille. Jeg har lyst til at binde dig fast til sengen og æde dig. begynde
i den ene ende og blive ved til der ikke er mere … – Sådan noget
skal man ikke sige, smilede Gry. Det skal man bare gøre! – Hvad
tænker du på? Gry svarede ikke. Vidste hun det overhovedet selv?"
Efter hun er begyndt i gymnasiet, er Gry blevet smaskforelsket i

Jonas, og hun flytter på klubværelse for at kunne være mere sammen
med ham. Men Gry er bekymret for sin veninde Vibeke. De ser ikke
hinanden særlig tit mere. Måske er det, fordi Vibeke er begyndt at
hænge ud med nogle "hårde fyre" … 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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