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Eddie och Maxon Jaxon Viveca Lärn Hent PDF Eddie börjar skolan efter sommarlovet, men känner sig inte
glad. I skolan har man ingen frihet, säger Eddie. Nej, Eddie skulle mycket hellre vara kamelskötare. Ett riktigt
jobb alltså. I skolan måste man kunna så många saker. Lärarna vill att man lyssnar noga, vilket Eddie inte är
mycket för. När allt blir för tufft frågar Eddie hans tre rådgivare på väggen om hjälp: Maradona, Madonna och

Maxon Jaxon.

Viveca Lärn tilldelades den prestigefyllda Nils Holgersson-plaketten för boken Eddie och Maxon Jaxon.

Viveca Lärn, tidigare Viveca Sundvall (född 1944), är författare och journalist. Hon debuterade 1975 och har
sedan dess publicerat mer än 40 barnböcker, samt en del romaner för vuxna, som bland annat legat till grund

för TV-serien Saltön.
Viveca Lärn har fått ett antal utmärkelser för sitt författarskap, bland annat det prestigefyllda Astrid Lindgren-

priset, och hennes böcker har översatts till ett tiotal språk.

 

Eddie börjar skolan efter sommarlovet, men känner sig inte glad. I
skolan har man ingen frihet, säger Eddie. Nej, Eddie skulle mycket
hellre vara kamelskötare. Ett riktigt jobb alltså. I skolan måste man
kunna så många saker. Lärarna vill att man lyssnar noga, vilket Eddie

inte är mycket för. När allt blir för tufft frågar Eddie hans tre
rådgivare på väggen om hjälp: Maradona, Madonna och Maxon

Jaxon.

Viveca Lärn tilldelades den prestigefyllda Nils Holgersson-plaketten
för boken Eddie och Maxon Jaxon.

Viveca Lärn, tidigare Viveca Sundvall (född 1944), är författare och
journalist. Hon debuterade 1975 och har sedan dess publicerat mer
än 40 barnböcker, samt en del romaner för vuxna, som bland annat

legat till grund för TV-serien Saltön.
Viveca Lärn har fått ett antal utmärkelser för sitt författarskap, bland
annat det prestigefyllda Astrid Lindgren-priset, och hennes böcker

har översatts till ett tiotal språk.
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