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Elsker, elsker ikke 3: Mig og Jonas Line Kyed Knudsen Hent PDF „Jonas trækker mig ind på kontoret, hvor
han sover. Min mave slår en kolbøtte, da han lukker døren efter os. Vi står i mørket. Jeg kan kun se hans

silhuet i gadelygternes skær.

Jonas har problemer derhjemme. Derfor skal han bo hos Ella og hendes forældre. Bare, mens hans familie er
på Lanzarote. Ella synes, han er spændende. Og sød og pæn. Men Jonas er med i en bande, der holder til nede
i centeret. Og en nat står Jonas pludselig inde på Ellas værelse og spørger, om han må sove i hendes seng ...

Elsker, elsker ikke er en serie om de fire piger Sofie, Ida, Ella og Johanne og deres første møde med
kærligheden. Mig og Jonas er tredje bind i serien og fortæller Ellas historie.

LEKTØRUDTALELSE
"Romanen er tredje del af serien Elsker, elsker ikke, der beskriver fire pigers første møde med den svære

kærlighed. Serien er efterspurgt af de 11-14-årige piger. Det er en velskrevet bog til især piger, der udover at
beskrive den vanskelige første kærlighed, viser en pige i udvikling og en jævnaldrende dreng med

problemer." - Lektør: Else Lerche
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Johanne og deres første møde med kærligheden. Mig og Jonas er

tredje bind i serien og fortæller Ellas historie.

LEKTØRUDTALELSE
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