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”
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Camilla Wandahl (f. 1986) er uddannet
folkeskolelærer og holder foredrag på
skoler og biblioteker.
Camilla Wandahl var i finalen til Orlaprisen 2012 med Veninder for altid 1.
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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?
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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.
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Hvornår ved man, om man er ægte forelsket?
Hvorfor får man lige sagt, at man har en
kæreste, når det ikke passer?
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Læs mere om de fire veninder i bog 5,6 og 7.
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Denne bog samler de fire første historier
om de 11-12årige piger: Ji, Jose, Ane og
Tammy. I bogen tænker de især over:

+ bonusmateriale
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