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Mit hjertes dagbog Jesper Ewald Hent PDF "Mit hjertes dagbog" fortæller historien om det forelskede par, der
endnu ikke kan få hinanden. Tutte og Holgers forhold er blot i sin spæde start, men en adskillelse tvinger dem
til at holde kærligheden i live på anden vis end ved de stjålne blikke. Derfor køber Holger en dagbog til Tutte

og en til sig selv. I disse bøger kan de skrive deres tanker ned, og aftalen lyder, at de til nytår sender og
dermed afslører deres kærlighedserklæringer til hinanden.

Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han arbejdede som journalist på København,
B.T., de Ferslewske Blade og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym, Peberfuglen, som han

også anvendte, når han skrev humoristiske radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
forlagskonsulent og korrekturlæser. Hans forfatterskab omfatter romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-

samlinger og festskrifter.
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Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han
arbejdede som journalist på København, B.T., de Ferslewske Blade

og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym,
Peberfuglen, som han også anvendte, når han skrev humoristiske

radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
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romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-samlinger og
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