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Ven(ne)skaber Randa Abdel-Fattah Hent PDF Lara er venneskaber for hele skolen. Hun bruger al sin tid på at
lave venskaber mellem de andre på børn, så ingen bliver mobbet. Skolen er nemlig en krigszone, og man er
dødsens, hvis man ikke passer ind. Men så begynder Emily i klassen, og hun bryder alle Laras regler. Hendes

tøjstil er håbløs, hun hører barnlig musik og gør lige, hvad hun har lyst til. Hun synes, at Laras regler er
forkerte.

Lara er sikker på, at Emily snart vil blive mobbet, men det sker ikke. Tværtimod. Til sidst laver Lara og
Emily en konkurrence om, hvem af de to der er bedst til at lave nye venskaber. Hvem vinder? Og hvorfor

mon Lara har besluttet, at hun ikke selv vil have venner?

LEKTØRUDTALELSE
"Fin og relevant bog om et emne, der stadig er sørgelig aktuel. Bogen kan danne god baggrund for en snak

om mobning og de komplicerede mekanismer, der findes i en børnegruppe" - Lektør: Tove Delica
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