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Drenge, rod og røde ører Annette Herzog Hent PDF Der er masser af rod i Emmas liv. Rod med mor og far,
som ikke bor sammen mere. Rod med bedsteveninden Ida, der pludselig er påfaldende meget sammen med
Fardin, som jo egentlig er Emmas kæreste - eller hvad? Og ikke mindst rod med pigerne i klassen, for hvem
skal Emma holde sig til, når Ida og Jessica ikke taler med hende mere? Tingene truer med at vokse Emma
over hovedet, ikke mindst på grund af Simon, som hun har mødt til Cecilias fest. Og som er noget helt, helt
andet end Fardin … Drenge, rod og røde ører er en selvstændig fortsættelse af Drenge, lus og løse tænder
og henvender sig til piger mellem 10 og 13 år. Det er en både sjov og alvorlig roman om skilsmisseforældre,
gode og dårlige veninder, om harmløse og mindre harmløse kærester og om det svære ved at afgøre, om man

hører til de barnlige eller til de toneangivende i klassen.

 

Der er masser af rod i Emmas liv. Rod med mor og far, som ikke bor
sammen mere. Rod med bedsteveninden Ida, der pludselig er

påfaldende meget sammen med Fardin, som jo egentlig er Emmas
kæreste - eller hvad? Og ikke mindst rod med pigerne i klassen, for
hvem skal Emma holde sig til, når Ida og Jessica ikke taler med

hende mere? Tingene truer med at vokse Emma over hovedet, ikke
mindst på grund af Simon, som hun har mødt til Cecilias fest. Og
som er noget helt, helt andet end Fardin … Drenge, rod og røde

ører er en selvstændig fortsættelse af Drenge, lus og løse tænder og
henvender sig til piger mellem 10 og 13 år. Det er en både sjov og
alvorlig roman om skilsmisseforældre, gode og dårlige veninder, om

harmløse og mindre harmløse kærester og om det svære ved at
afgøre, om man hører til de barnlige eller til de toneangivende i



klassen.
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