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Nannas Dagbog Trine Juul Hansen Hent PDF Nanna er 13 år, og har netop fået en dagbog i

konfirmationsgave af sin bedste veninde Maria. Her skriver hun om alt, hvad der rører sig i hende; om
veninder, skolen, forældreproblemer, fester og ikke mindst drenge. Tanker, forventninger og bekymringer om
forskellige kærester fylder meget i Nannas liv. Jens fra klassen er egentlig meget sød og kysser godt, men det

er Thomas, der får hendes hjerte til at banke - eller er det? Nanna bor sammen med sine forældre og sin
storebror Morten. En dag fortæller moren, at hun er gravid. Nanna synes, det er pinligt, pinligt, pinligt at
blive storesøster i en alder af 13, snart 14 år. Det vender op og ned på tingene derhjemme, og da Nannas

mormor pludselig bliver alvorligt syg, er tilværelsen ikke til at holde ud! .
Bøgerne beskriver et almindeligt pigeliv i teenagealderen med skole, venner og familie. Nannas liv er præget
af forældrenes truende skilsmisse. Nannas følelser er meget overbevisende beskrevet i de 3 bøger, hvor hun

går i 7. klasse og skal konfirmeres, i 9. klasse og i 1.G.
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