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Myggestik og stjerneskud Jytte Borberg Hent PDF 13-årige Katrine skal bo to måneder hos noget familie,
nærmest så langt væk fra sit normale liv som det er muligt. Hos familien er også en bedstefar af indiansk

afstamning, som lærer Katrine om mytologi, livet og naturen. Alt det kombineret med en uventet forelskelse
er med til at drive Katrine mod en ny personlig udvikling. Jytte Borberg (1917-2007) er en dansk forfatter,
der er født i Schweiz, men opvokset i Danmark. Hun fik udgivet sin første bog (Vindebroen) i 1968. Borberg
har udgivet over 25 forskellige titler; heriblandt både romaner, noveller, ungdomsbøger og skuespil. I en stor

del af sit liv var Borberg gift med en psykiatrisk overlæge, og igennem ham har hun fået kendskab til
tematikken om forholdet mellem det normale og det gale, hvilket afspejles i flere af hendes værker.
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