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Rose og veninderne Puk Krogsøe Hent PDF "Da de har stået der lidt, siger Frida: "Rose, kommer du ikke lige
med? Der er noget, vi vil tale med dig om."

Klara kigger på Rose, da hun svarer o.k., og går med.
Solen skinner på deres solbrune hud. Frida retter på sit hårbånd og siger til Rose:

„Solvej og jeg har snakket om, at vi altså synes, du er meget mere moden end Klara."
Rose bliver glad og varm. Hun holder sit blik mod det afsvedne græs."

Rose har aldrig været gode venner med Frida og Solvej fra klassen. Hun bliver nervøs, når de nærmer sig, for
man ved aldrig, hvad de kan finde på. Men da Rose starter i femte klasse, virker de pludselig meget sødere.

Nu vil de gerne være gode venner med hende. Men hvad så med Klara, som er Roses veninde?

LEKTØRUDTALELSE
"En fin og relevant bog med et evigt aktuelt tema. Bogen vil kunne danne udgangspunkt for en snak om

mobning og de følelser, der rører sig i en pigegruppe" - Lektør: Jeanette Thisted Villadsen
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