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En for alle, alle for én Ulla Thøgersen Hent PDF 11-årige Mille glæder sig helt vildt, til hun skal spille
Summer Cup i Sverige sammen med sin bedste veninde Pernille og resten af håndboldholdet. Så skal hun

være sammen med Pernille, David og Patrick i en hel uge, spise svensk slik og garanteret vinde alle
håndboldkampene.

Men Pernille opdager en hemmelighed, der ødelægger Milles glade forventninger, og som truer både deres
venskab og holdets sammenhold.

Ulla Thøgersen (f. 1976) er en dansk forfatter, der har skrevet faglitteratur om filosofi samt romaner for både
børn og voksne. Hun er lektor i filosofi på Aalborg Universitet og bosat i Elling. Hendes serie om

håndboldpigen Mille og hendes bedste veninde, Pernille, har vundet stor popularitet over hele landet.

"Hvis du selv spiller U12-14, vil du leve dig fuldstændig ind i stemningen og forventningerne til en weekend
med kampe, overnatning og fest med de andre hold." … "Men denne bog kan mere: Den rummer også en lille
krimihistorie, som giver læseren et kort og intenst afbræk fra det pigeunivers, der ellers fylder siderne, og den

kombination er god."

- Stine Reinholdt Hansen, Weekendavisen.

 

11-årige Mille glæder sig helt vildt, til hun skal spille Summer Cup i
Sverige sammen med sin bedste veninde Pernille og resten af

håndboldholdet. Så skal hun være sammen med Pernille, David og
Patrick i en hel uge, spise svensk slik og garanteret vinde alle

håndboldkampene.

Men Pernille opdager en hemmelighed, der ødelægger Milles glade
forventninger, og som truer både deres venskab og holdets

sammenhold.

Ulla Thøgersen (f. 1976) er en dansk forfatter, der har skrevet
faglitteratur om filosofi samt romaner for både børn og voksne. Hun
er lektor i filosofi på Aalborg Universitet og bosat i Elling. Hendes
serie om håndboldpigen Mille og hendes bedste veninde, Pernille,

har vundet stor popularitet over hele landet.

"Hvis du selv spiller U12-14, vil du leve dig fuldstændig ind i
stemningen og forventningerne til en weekend med kampe,

overnatning og fest med de andre hold." … "Men denne bog kan
mere: Den rummer også en lille krimihistorie, som giver læseren et
kort og intenst afbræk fra det pigeunivers, der ellers fylder siderne,



og den kombination er god."

- Stine Reinholdt Hansen, Weekendavisen.
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