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Drenge, knas og konfirmander Annette Herzog Hent PDF Drenge, knas og konfirmationer er femte del af
Annette Herzogs populære pigeserie om 13-årige Emma og hendes problemer med forældrenes skilsmisse,

venskab og forelskelse. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

Kun en måned til konfirmationen! Emma, Jessie og Ida har travlt med at forberede deres fester og med at
finde det passende tøj. Samtidig er Ida stadig ulykkeligt forelsket i Filip fra musikskolen, men helt galt går
det, da Jessica, om end i bedste mening, forsøger at hjælpe kærligheden imellem dem på vej. Og selvom
Emma glæder sig til sin nonfirmation, frygter hun alligevel at festen bliver pinlig. Det er jo kun for den

nærmeste familie – men hvordan skal det gå, når mor skal være sammen med fars nye familie? Og mors nye
kæreste – skoleinspektøren – ham har Emma absolut ikke lyst til at invitere…

Pressen skrev:

»Det er en både sjov og alvorlig historie, der behandler mange temaer, som de fleste vil kunne nikke
genkendende til. Serien rammer plet, når den fra bog til bog skildrer en ung piges udvikling i relation til de

ting, hun går igennem.«

- Rikke Skram-Skuldbøl, Lektør

 

»En bog med humor og en tro på, at det hele nok skal gå.«

- Marianne Merrild, Dagbladet Ringkøbing-Skjern
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