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Veninder for altid 8. Melika Camilla Wandahl Hent PDF Veninder for altid er tilbage! Den populære serie, der
er blevet slugt, elsket og hygget over af tusindvis af piger, var egentlig et afsluttet kapitel. Men nu er læsernes

bønner endelig blevet hørt: Der kommer en ny pige i klassen.

Det er aldrig nemt at være ny pige i en sammentømret klasse. Heller ikke for Melika, selv om hun "kun" er
flyttet fra den ene ende af byen til den anden. Hun er vant til at være uadskillelig med sin bedste veninde og
kusine Emine, men nu skal hun lære en hel masse nye ansigter at kende. Alting bliver gjort anderledes i den
nye skole og ikke kun i klasseværelset, men også udenfor. Allermest ønsker Melika sig tilbage til sin gamle

klasse, hvor hun altid bare var sammen med Emine.

Men en skildpadde i den lokale sø bringer Melika sammen med firkløveret Ji, Jose, Ane og Tammy, der går i
den klasse, som Melika er startet i. Måske er det faktisk helt OK at få nye venner?

Veninder for altid er en feel good-serie til piger fra ca. 9-12 år - fuld af følelser og et lille drys alvor. Til alle
de piger, der ved, at en god veninde er det vigtigste i verden!

Pressen skriver:

»Dette er en fantastisk serie, som kan anbefales til piger, som gerne vil læse om at gå i skole, at blive ældre
og vigtigst af alt: at have gode veninder. Det er så vigtigt at finde nogen, som man føler sig godt tilpas
sammen med […] Det er læsning, som er skønt, varmt og samtidig skræmmende genkendende og

tankevækkende.«

- Eva Lucia, Reviews and Literature
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