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Læs mere om de fire veninder i bog 5,6 og 7.

VENINDER FOR ALTID handler om de 12-årige 

veninder Ji, Jose, Ane og Tammy  

JI og JOSE skiftes til at fortælle, hvad der sker  

for veninderne, da de starter i 6. klasse. Der sker 

nemlig rigtig meget med både venskaber og 

med kærlig heden. Pigerne tænker især over: 

  Hvordan man spørger Frederik, om han vil 

være kærester – IGEN?

  Om det er strengt at tage til fest i København 

med veninderne i stedet for at øve musik  

med Benjamin? 

  Og hvorfor det med drenge overhovedet er  

så vigtigt? 

Camilla Wandahl er 25 år og uddannet 

lærer. Hun udgav sin første bog i 2009 og 

er forfatter til otte bøger for børn og unge. 

Læserne har sendt idéer ind til, hvad de 

syntes, der skulle ske i Veninder for 

altid 5, og de idéer har været med til at 

inspi rere Camilla til at skrive denne bog. 
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Hunde-ballade

VENINDER FOR ALTID handler om fire 12-årige 
piger: Ji, Jose, Ane og Tammy  

Tammy og Ane skiftes til at fortælle, hvad  
veninderne oplever i løbet af efteråret i 6. 
klasse. Ane kan ikke finde ud af, om hun er 
mest forelsket i Asger eller Morten, og Tammy 
får ballade-hunden Flicka på prøve. Veninderne 
tænker blandt andet over: 

  Hvordan overtaler man sin mor til, at man må 
beholde verdens sødeste hund, selvom den 
lige har ødelagt hendes nye støvler?

  Hvornår ved man, om man er ægte forelsket? 

  Hvorfor får man lige sagt, at man har en 
kæreste, når det ikke passer? 

Camilla Wandahl er 25 år og har skrevet 
serien om Ji, Jose, Tammy og Ane. Hun 
holder foredrag om serien på skoler og 
biblioteker og underviser også i skrivning. 
Hunde-ballade er sjette og næstsidste 
bog om veninderne. 

Foto: Agnete Schlichtkrull

Veninderne JI, JOSE, ANE og TAMMY fortæller 

hver deres historie om, hvad der sker i decem

ber i 6. klasse. Det bliver en måned fuld af 
venskab, forelskelse og tøsesjov. Især tænker 
veninderne over:  

  Hvordan man overlever en emneuge på 
verdens kedeligste værksted – og får spurgt 
David, om han vil være kæreste?  Hvordan i alverden man kan komme til at 

kysse Jesper på skiferien, når man IKKE er 
forelsket i ham?

  Hvorfor ens mor absolut skal blande sig i ens 
liv, når man er 12 år?  Og om man bliver nødt til at danse, når man 

skal til nytårsfest med veninderne? 

Camilla Wandahl har skrevet historier siden 
hun var 9 år, og hendes første bog udkom 
i 2009. Hun holder foredrag om Veninder 
for altidserien på skoler og biblioteker. 
Tøse-sjov er syvende og sidste bog om 
veninderne.
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Tøse–sjovTøse–sjov

Foto: Agnete Schlichtkrull

+  bonus- 
 materialeDenne bog samler de fire første historier  

om de 11-12årige piger: Ji, Jose, Ane og 
Tammy. I bogen tænker de især over:

Ji – Hvorfor kan man ikke bare være vildt glad, 
hvis man skal have en lillesøster? 
Jose – Er det tarveligt at stille op i Stjerneskud 
med sin venindes nye bror?
Ane – Er man ond, hvis man synes, at ens 
bedste veninder nogle gange er lidt barnlige?
Tammy – Hvorfor skal ALLE spørge, om man  
er kærester, når man er ven med en dreng?

 “ Man føler virkelig, at man kender pigerne”  
Kultur for unge

 “ Fremragende pigebøger”   
24timer

Camilla Wandahl (f. 1986) er uddannet 
folkeskolelærer og holder foredrag på 
skoler og biblioteker. 
Camilla Wandahl var i finalen til Orla-
prisen 2012 med Veninder for altid 1. 




