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Gry's yndige land Nis Boesdal Hent PDF "Nede på havnen, lige over for den gamle toldbod, lå

Molsexpressen endnu og ventede. Bådens motor larmede om kap med trafikken fra Havnegade, alle
passagererne og cyklerne var om bord, og på landgangsbroen stod skipperen og kiggede på sit ur. Indimellem
kiggede han op mod himlen og ud i havnebassinet, hvor det urolige vand skubbede gamle brædder, tomme
mælkekartoner og brugte præservativer rundt langs bolværket. – Hallo! råbte Hans, mens de nærmede sig.
Hallo! Vi vil gerne med…! Skipperen kiggede på dem. Så kiggede han igen på sit ur og trak på skuldrene. –
Vi sejler om et minut, sagde han. I skal skynde jer!" 13-årige Gry skal på cykelferie i Mols Bjerge med sin
veninde og deres fædre. Gry er meget begejstret for Mols‘ skønne natur og synes, det er sjovt at campere.
Men det er til gengæld mindre praktisk, at hun midt på turen får sin første menstruation! 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.

 

"Nede på havnen, lige over for den gamle toldbod, lå Molsexpressen
endnu og ventede. Bådens motor larmede om kap med trafikken fra

Havnegade, alle passagererne og cyklerne var om bord, og på
landgangsbroen stod skipperen og kiggede på sit ur. Indimellem

kiggede han op mod himlen og ud i havnebassinet, hvor det urolige
vand skubbede gamle brædder, tomme mælkekartoner og brugte
præservativer rundt langs bolværket. – Hallo! råbte Hans, mens de
nærmede sig. Hallo! Vi vil gerne med…! Skipperen kiggede på dem.
Så kiggede han igen på sit ur og trak på skuldrene. – Vi sejler om et
minut, sagde han. I skal skynde jer!" 13-årige Gry skal på cykelferie

i Mols Bjerge med sin veninde og deres fædre. Gry er meget
begejstret for Mols‘ skønne natur og synes, det er sjovt at campere.
Men det er til gengæld mindre praktisk, at hun midt på turen får sin
første menstruation! 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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