
Almas andet ansigt
Hent bøger PDF

Ida-Marie Rendtorff

Almas andet ansigt Ida-Marie Rendtorff Hent PDF Alma har fået en fjende i sin nye klasse. Det er Alberte.
Det skyldes måske, at det var Alma, der startede med at kalde Alberte for Luderhår. Så begynder Alma

pludselig at modtage nogle ret ubehagelige sms´er. Hun er sikker på, at de kommer fra Alberte. For at hævne
sig laver Alma og hendes veninde en falsk profil på Facebook. Her giver de sig ud for at være Felix, der gerne

vil være gode venner med Alberte. Og så er det, at det går helt, helt galt ...

"Fortæl mig, hvordan det hele begyndte?"
Konflikt-Kisser lænede sig ind over katederet
og så fra mig til Josefine og tilbage igen.
Klasselokalets vægge rykkede nærmere,
og mit hjerte begyndte at hamre helt vildt.
For tusinde gang så jeg Alberte for mig.

Hendes spinkle skikkelse, der forsvandt ind
i opgangens mørke sammen med manden.
Hvad kaldte man den slags typer? En

børnelokker? Men faktisk var det Josefine
og mig, der havde lokket Alberte derhen.

Jeg så ned i bordet. Ingen af os sagde noget.
Da Alma begynder at modtage truende
hade-sms’er, udtænker hun og veninden

Josefine en plan, der skal afsløre
gerningsmændene. Det kan helt sikkert

ikke gå galt. Eller kan det?

Bogen er en selvstændig fortsættelse af Almas mareridt.
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