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Drenge, kys og kolde fødder Annette Herzog Hent PDF Julestemningen er høj både hos Ida og Jessica, som
næsten har fået købt alle deres gaver, og i klassen, hvor der er nissevenner på spil. Kun Emma har svært ved
at glæde sig. Ikke alene bliver det den første jul uden far – det bliver også en jul, hvor mor tilsyneladende er
begyndt at date skolens inspektør! Der må gøres noget, og Emma og veninderne har en plan – men desværre
en plan, som kun kan gå galt. Alt ville være nemmere, hvis Emma i det mindste kunne blive kærester med

Fardin igen …
Drenge, kys og kolde fødder er en selvstændig fortsættelse af Drenge, lus og løse tænder og Drenge, rod og
røde ører og henvender sig til piger mellem 10 og 13 år. Det er en både sjov og alvorlig bog om første jul som

skilsmissebarn, netdating, nye kærester, gode og dårlige veninder, og om at gå over stregen.
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