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Älgbarnet Meg Rosoff boken PDF Sjuttonåriga Jess är säker på att hon ska klara av alla de prövningar det
innebär att bli tonårsförälder. Hon ska oförskräckt hantera barnmorskans dömande blickar, sin mammas

besvikelse och pojkvännens föräldrars ogillande. Hon är beredd på allt. Kom an bara. Men hon är inte beredd
på ett litet älgbarn. Nej, så långt tänkte hon inte. Och att få en älg i stället för en människa kan visa sig vara

mer än vad vilken mamma som helst kan klara av, till och med Jess.

Blev det en pojke eller en flicka? Nej, det blev en älg, varsågod och vänj dig vid tanken. Det är en utmaning
att få in fyra ben i en sparkdräkt, älghovar är väldigt hårda, och vad ska mormor säga? Jess funderar på att
döpa sin nya bebis till Rudolf, men ingen utom hon verkar tycka att det är roligt. Kanske är det inte så

konstigt att folk inte riktigt vet vad de ska säga till henne.

Den lättlästa ungdomsboken Älgbarnet är ett rörande och blixtrande roligt tonårsdrama om hur det känns att
vara ung, nybliven förälder och inte få det barn man önskade sig.

Meg Rosoff har bland annat vunnit Carnegiemedaljen och The Michael L. Printz Award.

 

Sjuttonåriga Jess är säker på att hon ska klara av alla de prövningar
det innebär att bli tonårsförälder. Hon ska oförskräckt hantera
barnmorskans dömande blickar, sin mammas besvikelse och

pojkvännens föräldrars ogillande. Hon är beredd på allt. Kom an
bara. Men hon är inte beredd på ett litet älgbarn. Nej, så långt tänkte
hon inte. Och att få en älg i stället för en människa kan visa sig vara
mer än vad vilken mamma som helst kan klara av, till och med Jess.

Blev det en pojke eller en flicka? Nej, det blev en älg, varsågod och
vänj dig vid tanken. Det är en utmaning att få in fyra ben i en



sparkdräkt, älghovar är väldigt hårda, och vad ska mormor säga? Jess
funderar på att döpa sin nya bebis till Rudolf, men ingen utom hon
verkar tycka att det är roligt. Kanske är det inte så konstigt att folk

inte riktigt vet vad de ska säga till henne.

Den lättlästa ungdomsboken Älgbarnet är ett rörande och blixtrande
roligt tonårsdrama om hur det känns att vara ung, nybliven förälder

och inte få det barn man önskade sig.

Meg Rosoff har bland annat vunnit Carnegiemedaljen och The
Michael L. Printz Award.
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