
Bare Anna
Hent bøger PDF

Trine Appel

Bare Anna Trine Appel Hent PDF ”Lotus er ikke jomfru længere, og Mille har en kæreste. Jeg står på trappen
til timetervippen i svømmehallen. Om et øjeblik har alle taget springet … snart er det min tur.”

Hvad gør man, når man har togskinner på tænderne, der får en til at ligne en smilende chimpanse? Når ens
mor elsker Kim Larsen og mindst har sort bælte i pinlighed? Når man er 14 år, har leverpostejfarvet hår og

bare er Anna?

Det er sommeren, hvor Anna møder den mystiske Lotus og forelsker sig i den mest uopnåelige fyr på
sommerlejren. For Anna er det en ny verden med kærlighed, fester, teater, sex, venindearmbånd og

sommerfugle i maven.
Men tør hun tage det store spring selv?

Trine Appel tegner et fint og næsten sødmefuldt billede af unge Anna med hovedet fuld af togskinner og
romantiske drømme. […] Bare Anna er udpræget en pigebog, men det er til gengæld en god én. – fire stjerner,

JyllandsPosten

Fra 12 år.

 

”Lotus er ikke jomfru længere, og Mille har en kæreste. Jeg står på
trappen til timetervippen i svømmehallen. Om et øjeblik har alle

taget springet … snart er det min tur.”

Hvad gør man, når man har togskinner på tænderne, der får en til at
ligne en smilende chimpanse? Når ens mor elsker Kim Larsen og

mindst har sort bælte i pinlighed? Når man er 14 år, har
leverpostejfarvet hår og bare er Anna?

Det er sommeren, hvor Anna møder den mystiske Lotus og forelsker
sig i den mest uopnåelige fyr på sommerlejren. For Anna er det en
ny verden med kærlighed, fester, teater, sex, venindearmbånd og

sommerfugle i maven.
Men tør hun tage det store spring selv?

Trine Appel tegner et fint og næsten sødmefuldt billede af unge
Anna med hovedet fuld af togskinner og romantiske drømme. […]
Bare Anna er udpræget en pigebog, men det er til gengæld en god

én. – fire stjerner, JyllandsPosten

Fra 12 år.
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