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Et skib til Eddie Viveca Lärn Hent PDF Eddie på syv og hans storebror Anders på ni er ofte alene hjemme,
fordi far er på langtur. Eddie er ikke så glad for at gå i skole, men han er glad for dyr. Da han får mulighed for
at passe hunden Valentino, bedre kendt som Valle, er Eddie ved at falde bagover af begejstring. Men hundepasningen går ikke helt som Eddie havde regnet med, og pludselig ligger han på en båre i en ambulance for
fuld udrykning.
Viveca Lärn, tidligere Viveca Sundvall, (f.1944) er en svensk forfatter og journalist. Lärn debutterede i 1975
og har siden udgivet mere end 40 børnebøger, samt en del romaner for voksne, som efterfølgende har dannet
baggrund for den svenske tv-serie Saltön.
Viveca Lärn har modtaget en del priser for sit forfatterskab blandt andet den fornemme Astrid Lindgren Pris,
og flere af hendes bøger er oversat til over ti forskellige sprog.

Serien om Eddie er en spin-off af Lärns Mimmi-serie. Begge serier er oversat til flere sprog.

Eddie på syv og hans storebror Anders på ni er ofte alene hjemme,
fordi far er på langtur. Eddie er ikke så glad for at gå i skole, men
han er glad for dyr. Da han får mulighed for at passe hunden
Valentino, bedre kendt som Valle, er Eddie ved at falde bagover af
begejstring. Men hunde-pasningen går ikke helt som Eddie havde
regnet med, og pludselig ligger han på en båre i en ambulance for
fuld udrykning.
Viveca Lärn, tidligere Viveca Sundvall, (f.1944) er en svensk
forfatter og journalist. Lärn debutterede i 1975 og har siden udgivet
mere end 40 børnebøger, samt en del romaner for voksne, som
efterfølgende har dannet baggrund for den svenske tv-serie Saltön.
Viveca Lärn har modtaget en del priser for sit forfatterskab blandt
andet den fornemme Astrid Lindgren Pris, og flere af hendes bøger
er oversat til over ti forskellige sprog.
Serien om Eddie er en spin-off af Lärns Mimmi-serie. Begge serier
er oversat til flere sprog.
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