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Elsie är en alldeles vanlig flicka, åtminstone för sin tid och sin samhällsklass. Hon konstaterar många gånger
att hon inte har någon särskild talang för någonting: hon kan inte sjunga, hon är inte graciös, hon är en
medelmåttig tennisspelare och konststuderande utan egentliga ambitioner. Men en sak kan hon, hon kan

skriva, och skriver, det gör hon.Efter att hon 1911 flyttat med sin mamma och sin lillebror till Tyskland börjar
brevväxlingen med bästa vännen Karin Hammarskjöld. De lovar att skriva varsitt brev i veckan och berätta
allt för varandra, precis som när de gick arm i arm i Humlegården och häggen blommade.Tre år senare bryter
första världskriget ut och i och med det införs olika restriktioner för brevskrivning. Men flickorna ger sig inte,
utan att gör allt som står i deras makt för att bevara vänskapen.Karin sparade omsorgsfullt Elsies alla brev,

som därmed utgör underlag till denna sanna berättelse.

Lycka till med resten av livet. Lägg till i favoritlistan.

Sverige Brev

Du blir automatiskt medlem när du handlar. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt
bibliotek. Från slaget om Frankrike till Tysklands dominans Från underläge till seger. Han kommer tillbaka
till Sverige igen i oktober 1923 och då hittar jag honom i Dänningelanda enligt Vederslöv AIIa4 sid 241 som
inneboende hos en Ida Fredrika Karlsson även om födelsedagen blivit fel här. Fortsätt handla. G m GUSTAF
NILSSON BERGMARK f enligt källa387 i Sverige. Gå till butik. Inbunden 2019. Elsie Jollasses brev till .
Hur kan en bok byggd på 100 år gamla brev vara rykande aktuell? Jo för att den 11 november är det exakt

100 år sedan vapnen tystnade efter första världskriget.
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