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Ett leende Birgit Th. Sparre Hent PDF Paris är en förtrollad stad. Det är en stad där allt är möjligt och där
konstnärer, författare, poeter och musiker kantar gatorna. Det är där man vågar drömma ...

Men Europa står inför ett stundande krig. Det känns i luften. En spänning, en laddning. Men det kan också
vara för att folk vågar drömma.

Sparre skriver i sin skildring av Paris att det är en stad som kännetecknas av dess mångfald. Att det är som en
brokig mosaik. Läs den här underbara reseskildringen som också innehåller flera intressanta porträtt av

samtida konstnärer!

Birgit Th. Sparre föddes 1903 och dog 1984. Hon var en svensk författare, kanske mest känd för romansviten
"Gårdarna runt sjön", där hon skildrade sin hemtrakt runt Åsunden och Ulricehamnsbygden. Birgit gav ut

sammanlagt 33 böcker mellan 22 och 73 års ålder.
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