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Hele sommeren har Karla glædet sig til at starte i 0.A. På første skoledag er det mor, mormor og morfar, der er
med hende. Det er nemlig Karlas familie. Familier kan se meget forskellige ud i vores tid, og både børn og
lærere har brug for at lære om de mange forskellige familietyper, det er en af de erfaringer, Karla gør sig, da

hun starter i 0.A.
Karla finder også ud af, at de voksne i skolen godt kan finde på at gøre og sige ting, som man ikke helt

forstår. En dag siger læreren for eksempel, at Karla har en far. Det, synes hun, er meget mærkeligt, for mor
siger, at hun ikke har en far, og at hun har fået Karla ved hjælp af en donor. Sammen må mor og Karla finde
ud af, hvordan Karla fortæller om sin familie i skolen. Og hvad Karla skal svare, når nogen spørger, hvor

hendes far er.
I den nye bog møder vi også Karlas gode ven Sebastian, som bor to steder, fordi hans mor og far er skilt. Og
vi hører om, hvor forskellig skolen er i forhold til børnehaven, og om hvor svært det kan være, når pigerne i
klassen skændes. Alle begivenhederne i bogen er taget fra Pia og Karlas liv, og bogen fortæller i børnehøjde,

hvordan det er at starte i skole, og hvordan det er at vokse op i en solomorfamilie.
”Karla har en strømpetyv i familien” er den fjerde bog i serien om Karla, der er blevet til ved hjælp af

sæddonor. Første gang vi møder Karla, i bogen ”Hvor er Karlas far?”, går hun i vuggestue. Anden gang vi
møder hende, i ”Karla leger mor og børn”, er hun børnehavepige. I den tredje bog ”Karla ønsker sig en far” er

Karla en skoleklar børnehavepige. I den fjerde bog starter Karla i skole.
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