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DUM ELLER DEJLIG Annelie Gehrke Hansen Hent PDF Lina går i slutningen af 5. klasse. Hendes forældre
er for nylig blevet skilt, og hendes far er flyttet sammen med en mand. Da det viser sig, at farens nabo er den
nye dreng i Linas klasse, bliver tingene komplicerede. For Mark, som han hedder, er både irriterende, sporty
og populær – og måske også en lille smule interessant i virkeligheden. Men hvordan klarer man at holde styr
på både venskaber, fjendskaber og ikke mindst nyforelskede forældre uden selv at komme til kort? Lina
kommer på hårdt arbejde – og en sød og lækker vikar i omklædningsrummet gør det ikke just nemmere at

komme i 6. klasse.

Uddrag af bogen
”Vi tager den lige nede på mit kontor, ikke!” siger Karin til Lina.

”Øhm, jo, det ...”
Lina trasker afsted ved siden af Karin. Hun har aldrig været til samtale med hende alene før. Kun mødt hende
ved fællesarrangementer i aulaen, og når hun er på besøg i klasserne. Oftest taler hun der om regler og ansvar

og virker i det hele taget temmelig bestemt og mopset.
”Ja, det er jo en lidt speciel situation, vi er havnet i her,” siger Karin. ”Så jeg har egentlig valgt lige at ringe

dine forældre op og bede dem komme herned,” siger hun videre. ”Jeg fik fat i din far, han er på vej.”
Lina synker en klump i halsen.

Ringet efter hendes forældre? Hvad f... er det, de tror, hun har gjort? Tror de, det var med vilje eller hvad?

Om forfatteren
Annelie Gehrke Hansen (f. 1979 i Aabenraa) er uddannet lærer og ansat i Haderslev kommune. Hun arbejder

inden for undervisning og i et kommunalt projekt om Åben Skole og er under uddannelse til
inklusionsvejleder.

”Når jeg skriver, holder jeg mentalt frikvarter fra alt andet. Jeg griner, græder, græmmes og oplever sammen
med mine personer, som var de mig selv! Den oplevelse giver jeg nu videre med min første bog, Dum eller

dejlig.
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