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Drömslottet Lucy Maud Montgomery Hent PDF Dagen för Annes och Gilberts bröllop är äntligen här. Och
Anne får äntligen sitt drömslott: det lilla vita huset på Prins Edwards ö.

Anne blir läkarhustru, och som sådan får hon träffa många nya människor. En är den sorgsna Leslie, som snart
anförtror sig till Anne.

I originalöversättning av Karin Lidforss Jensen.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) växte upp på en ö i Kanada, i samma område som böckerna om Anne
utspelar sig. Till att börja med hittade hon ingen som ville ge ut hennes böcker om Anne på Grönkulla, men

de väl gavs ut blev de en stor succé.

Böckerna har filmatiserats ett antal gånger och även spelats in som TV-serie.

Böckerna om Anne på Grönkulla är odödliga klassiker som fängslat läsare i alla åldrar i över hundra år. Här
får vi följa den föräldralösa drömmaren Anne, som växer upp på Prins Edwards ö, Kanada.
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