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Bas och refräng Viveca Lärn Hent PDF Trollet, som egentligen heter Jennifer, är ensam. Men en dag dyker
Jonas upp i Trollets liv. Han har mörkt hår och gröna ögon, men ingen klocka och ingen särskild ordning i
livet. Men han har en gitarr och kan sjunga. Trollet blir vän med Jonas, och blir kär i honom. Det enda

problemet är att Jonas är trettio år.

Trollet är en 11-årig tjej med rött hår som egentligen heter Jennifer. Hon har en mamma som är hemmafru och
bantar varje morgon, en pappa som är lärare och samlar på frimärken och en storasyster som har flyttat ihop

med en kille med slips.

Viveca Lärn föddes 1944 i Göteborg. Hon har arbetat som journalist på bland annat Aftonbladet och
Göteborgs-Posten men jobbar sedan 1982 på heltid som författare. Till en början skrev hon främst barnböcker,

men är även författare till exempelvis den populära serien om Saltön, som dramatiserats av SVT.
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