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Tigermælk Per Riis Ebbesen Hent PDF Milo kan mærke, at det her forår bliver noget helt specielt. Det er
sidste forår inden realeksamen, og på den anden side venter voksenlivet med alle sine uoverskuelige

muligheder og udfordringer. Inden da skulle han gerne nå at erobre skolens smukkeste pige, Kris, hvilket han
til gengæld lader til at få lige lovlig mange konkurrenter i. Samtidig er fodboldsæsonen i gang, og Milo og
hans to venner Knold og Fiske regner med at få den lokale arvefjende jordet i alle tiders vildeste kamp. Men
fremtiden spøger også, for foråret kan ikke blive ved for evigt. Milos mor og stedfar viser sig at have deres
helt egne planer for hans liv, og det kan næsten ikke undgå at ende i et opgør... Per Riis Ebbesen (f. 1948) er
en dansk forfatter, der har skrevet en lang række populære børne- og ungdomsbøger. Han er både uddannet
kontorassistent, massør og skadesterapeut samt cand.phil. i dansk. Per Riis Ebbesen debuterede i 1986 med

børnebogen "Gletschergrisen" og står desuden bag den spændende serie om skibsrotterne.
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