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Teenager på vej ... Trine Juul Hansen Hent PDF Anna er i sit tænksomme hjørne. Hun føler det som om,
drengene hele tiden glor; når de spiller fodbold, eller håndbold eller i det hele taget bare løber. Er der buler
eller ikke buler? Er der store buler eller små buler? Gajoler eller meloner? Anna ser ned mod Sebastians

plads. Søde Sebastian. Gad vide, hvad han egentlig tænker om hende?

Dem fra sjette er blevet ældre. De går nu i 7. B, men det bliver det ikke mindre spændende af. Det er ikke
skolen, der fylder, men kammerater og familie. Hovedpersonerne har en alder, hvor forældrene stadig er på
banen. I teenageårene bliver alting forandret. De unge forandrer sig – og helt ærligt! Det kan være et hårdt

arbejde at lære sig selv at kende på en helt ny måde.

Trine Juul Hansen er en dansk børnebogsforfatter. Hun har i årevis udgivet både letlæselige bøger for de
yngste og spændende ungdomsbøger til teenagerne. Trine Juul Hansen står blandt andet bag serierne "Freja",

"Dem fra sjette" og "Nanna".

 

Anna er i sit tænksomme hjørne. Hun føler det som om, drengene
hele tiden glor; når de spiller fodbold, eller håndbold eller i det hele
taget bare løber. Er der buler eller ikke buler? Er der store buler eller
små buler? Gajoler eller meloner? Anna ser ned mod Sebastians
plads. Søde Sebastian. Gad vide, hvad han egentlig tænker om

hende?

Dem fra sjette er blevet ældre. De går nu i 7. B, men det bliver det
ikke mindre spændende af. Det er ikke skolen, der fylder, men
kammerater og familie. Hovedpersonerne har en alder, hvor

forældrene stadig er på banen. I teenageårene bliver alting forandret.
De unge forandrer sig – og helt ærligt! Det kan være et hårdt arbejde

at lære sig selv at kende på en helt ny måde.

Trine Juul Hansen er en dansk børnebogsforfatter. Hun har i årevis
udgivet både letlæselige bøger for de yngste og spændende

ungdomsbøger til teenagerne. Trine Juul Hansen står blandt andet
bag serierne "Freja", "Dem fra sjette" og "Nanna".
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