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Emmy 5: Goth nytt år! Mette Finderup Hent PDF Emmy är tillbaka på Hejresö centralskola bland gamla
vänner och fiender. Och trots att Karleager och Hejresö snarare är världens lilltå än dess navel händer det

ändå mer än man skulle kunna tro. För ...

... vad gör man när ens pappa inte vågar säga till ens mamma att han ska gifta sig med Laila-från-
polisstationen?

... hur illa är det inte när killen man är kär i hellre vill fira sina föräldrars vänners kopparbröllop än att hänga
med en?

... hur sabbar man julavslutningen för klassens största bimbo?

... vad händer när man bjuder in sin alternativa och väldigt otråkiga internatskolekompis – iförd
nätstrumpbyxor, svart smink och tuperat hår – för att fira nyår i världens tveklöst tråkigaste by (där man själv

bor)?

– och hur mycket kan man egentligen få vuxna människor att betala för en kopp kaffe?

Emmy är en helt vanlig och väldigt dansk tjej som bor i den fiktiva byn Karleager någonstans på Jylland.
Karleager är så litet att man måste ta en buss för att komma in till den lite större staden Hejresö, där det inte
händer någonting alls, men där man i alla fall kan hoppa på ett tåg till resten av världen. Emmy bor med sin
mamma och ibland med sin storebror Martin. Hennes föräldrar är skilda och hennes konflikträdda polispappa
bor numera i Köpenhamn. Lyckligtvis har Emmy också sin bästis Kit att hänga med och hålla ihop med när
klassens bimbo-brudar är på krigsstigen. Serien om Emmy är uppbyggd som Emmys egen dagbok. Det är
roliga böcker som kan läsas av både killar och tjejer (och deras föräldrar – Emmy har faktiskt en hel del

vuxna fans).

Mette Finderup (f. 1968) är en dansk författare som skriver både fantasy och humoristiska böcker för barn och
unga. Hon har jobbat i en bokhandel och som tidningsredaktör, men sen 2005 ägnar hon sig mest åt att skriva

böcker. Hennes populära böcker om Emmy från Karleager är utgivna i flera länder.
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ska gifta sig med Laila-från-polisstationen?

... hur illa är det inte när killen man är kär i hellre vill fira sina
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hår – för att fira nyår i världens tveklöst tråkigaste by (där man själv

bor)?



– och hur mycket kan man egentligen få vuxna människor att betala
för en kopp kaffe?

Emmy är en helt vanlig och väldigt dansk tjej som bor i den fiktiva
byn Karleager någonstans på Jylland. Karleager är så litet att man
måste ta en buss för att komma in till den lite större staden Hejresö,
där det inte händer någonting alls, men där man i alla fall kan hoppa
på ett tåg till resten av världen. Emmy bor med sin mamma och
ibland med sin storebror Martin. Hennes föräldrar är skilda och
hennes konflikträdda polispappa bor numera i Köpenhamn.

Lyckligtvis har Emmy också sin bästis Kit att hänga med och hålla
ihop med när klassens bimbo-brudar är på krigsstigen. Serien om
Emmy är uppbyggd som Emmys egen dagbok. Det är roliga böcker
som kan läsas av både killar och tjejer (och deras föräldrar – Emmy

har faktiskt en hel del vuxna fans).

Mette Finderup (f. 1968) är en dansk författare som skriver både
fantasy och humoristiska böcker för barn och unga. Hon har jobbat i
en bokhandel och som tidningsredaktör, men sen 2005 ägnar hon sig
mest åt att skriva böcker. Hennes populära böcker om Emmy från

Karleager är utgivna i flera länder.
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