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Ugen Anna og Vlasto forsvandt Hans Peterson Hent PDF Anna er dødtræt af sit liv. Træt af at se mor og far,
der ser ud, som om de er to skridt fra graven, selvom ingen af dem endnu er fyldt fyrre. Træt af at hendes
kæreste prøver at presse hende til ting, hun ikke har lyst til, for at han kan prale over for sine venner. Så en
morgen, hvor hun er på vej til skole, går hun simpelthen bare sin vej. I et villakvarter møder hun en ung fyr
fra Jugoslavien. Han hedder Vlasto, og han ved godt, hvordan det er at have det svært. De to unge begynder
at forstå hinanden og deres problemer – måske kan de hjælpe hinanden... Hans Peterson (f. 1922) er en svensk

forfatter, som har skrevet over 180 bøger inden for forskellige genrer af børne- og ungdoms bøger. Hans
Peterson har vundet flere priser for sine bøger, som er blevet oversat til flere forskellige sprog.
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