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Ingen er fejlfri Trine Juul Hansen Hent PDF Sebastian og Emma hører forældrene skændes, men de hører ikke
alt. De tror, at forældrene skal skilles. Sebastian kontakter sin bedste ven Lasse, som bliver overrasket. 4. titel
i serien Dem fra sjette, populære frilæsningsbøger for alle fra 4.-7. klasse. Lix 20,7. Bogen giver et realistisk
billede af livet i en almindelig 6. klasse. Den drejer sig om et stærkt venskab mellem to drenge, jalousi,

kærlighed og utrykhed i forhold til forældre og voksne. Fortælleren er alvidende, og synsvinklen skifter ved
hver kapitelskift. Denne teknik bevirker, at læseren får et stærkt og troværdigt indblik i de involverede
personers relationer. Bogen kan sagtens læses uafhængigt af de foregående. Omslaget og layout ligner de
foregående i serien. Sebastian kontakter Lasse, hans bedste ven. Lasse bliver overrasket, for i Sebastians

familie er der aldrig problemer. Sebastian er den bedste til alt. Han har desuden kæresten Anna. Lasse bliver
involveret, Anna føler sig svigtet, og der opstår flere uheldige episoder, alle på grund af misforståelser. Bogen
er en god fortsættelse på serien. Der findes flere serier, der ligner fx. Eva og Adam af Måns Garhton. Bogen er

velskreven og giver et troværdigt indblik i en flok teenageres hverdagsliv. Den er et godt bud til
fritidslæsning, idet den henvender sig til såvel piger som drenge i målgruppen. Lisbeth Thue Hansen

(Skolebibliotekar)

 

Sebastian og Emma hører forældrene skændes, men de hører ikke alt.
De tror, at forældrene skal skilles. Sebastian kontakter sin bedste ven

Lasse, som bliver overrasket. 4. titel i serien Dem fra sjette,
populære frilæsningsbøger for alle fra 4.-7. klasse. Lix 20,7. Bogen
giver et realistisk billede af livet i en almindelig 6. klasse. Den drejer
sig om et stærkt venskab mellem to drenge, jalousi, kærlighed og
utrykhed i forhold til forældre og voksne. Fortælleren er alvidende,
og synsvinklen skifter ved hver kapitelskift. Denne teknik bevirker,

at læseren får et stærkt og troværdigt indblik i de involverede
personers relationer. Bogen kan sagtens læses uafhængigt af de
foregående. Omslaget og layout ligner de foregående i serien.

Sebastian kontakter Lasse, hans bedste ven. Lasse bliver overrasket,



for i Sebastians familie er der aldrig problemer. Sebastian er den
bedste til alt. Han har desuden kæresten Anna. Lasse bliver
involveret, Anna føler sig svigtet, og der opstår flere uheldige
episoder, alle på grund af misforståelser. Bogen er en god

fortsættelse på serien. Der findes flere serier, der ligner fx. Eva og
Adam af Måns Garhton. Bogen er velskreven og giver et troværdigt

indblik i en flok teenageres hverdagsliv. Den er et godt bud til
fritidslæsning, idet den henvender sig til såvel piger som drenge i

målgruppen. Lisbeth Thue Hansen (Skolebibliotekar)
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