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I de unge dage Marie Alvilda Dinesen Hent PDF Forlaget skriver: Kirsten er en smule ved siden af sig selv.
Faktisk i en sådan grad, at hun er lige ved at tage tøjet på i den forkerte rækkefølge. Og alt det spektakel bare

fordi hun stod op før klokken fem den morgen.

Men der kan nu også være en anden årsag. For om ikke så længe kommer Hans hjem på sommerferie, og han
har taget sin gode ven, Helge Greis, med. Kirsten har ikke set Helge i tre år, og dengang var hun blot 15 år og
meget betaget af ham. Nu, tre år senere, er hun blevet ældre og langt mere moden, så tingene har nok ændret

sig – og så måske alligevel ikke ...

Marie Alvilda Dinesen var en dansk forfatter, der har udgivet flere bøger; heriblandt "Vingede frø" (1928),
"Frøken sommerfugl" (1943) og biografien "Toner som klang" (1931) om den tyske diakonisse Eva von

Tiele-Wincklers liv og gerning.
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