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Tøser! Mogens Lyhne Hent PDF De er altså bare for stride, de tøser!
Det synes Mik og de andre drenge.

Charlotte og Vivi var hjerteveninder. Det er de ikke mere. Nu skal Charlotte holdes udenfor.
De hvisker og tisker. Alle pigerne – undtagen Maria.

For Maria er bare helt håbløs. Hun ser forkert ud med sit lange hår og stramme cowboybukser. Og hun er altid
så sur.

Men Mik kan godt lide Maria...

En bog om en 6. klasse. Om piger, der vil styre det hele, og drenge, der skal vise sig. Og om at være den, som
ingen vil snakke med.

OM FORFATTEREN
Mogens Lyhne (f. 1945) er en dansk forfatter og oversætter. Han debuterede med romanen Anders og

damerne. En roman om sex og vold i 1974 og har siden udgivet flere romaner, heraf flere for børn og unge.
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