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Loverboy 2 - Min første date Jim Højberg Hent PDF Jeg skal på date. Min første date!

Jeg troede ellers, at min tid som loverboy - pigernes ven - var slut. Jeg havde ikke kunne vælge, hvem jeg
ville komme sammen med.

Da alt var forbi, blev jeg inviteret i biffen af både Asmila og Michelle. De to dejligste piger.

Som rigtig loverboy måtte jeg vælge.

LEKTØRUDTALELSE
"Fortællingen er veldrejet og sproget enkelt, letlæst og dog varieret og nuanceret. I handlingen er indlagt en

lille krimi-sekvens om et tyveri. Dette er med til at øge spændingskurven og gøre indholdet lidt mere
appellerende for målgruppen. Hvert kapitel illustreres konsekvent med en lille vignet, som viser det

forestående tema. Bogen tager fat på mange relevante temaer og problemstillinger, som nutidens teenagere
kredser om og omgiver sig med. Jeg er sikker på, at mange ville kunne identificere sig med Alex - også

læsere af det andet køn." -Lektør: Vibeke Axelsen
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