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Sig det til nogen Trine Juul Hansen Hent PDF Tredje bog i serien Dem fra sjette, som er populær til
læsetræning og fritidslæsning hos mange læsere i 4.-6. klasse ( fra 10 år ) Serien handler om en helt

almindelig 6. klasse, deres indbyrdes forhold og begyndende teenageproblemer med forældrene. Synsvinklen
skifter hele tiden, så problematikken bliver beslyst fra flere sider. Klassen skal på lejrskole, og Marie er bange
for at komme til at lide af hjemve. Heldigvis har hun sin gode veninde Gunse, som hun til sidst betror sig til.
Anna slår op med Sebastian, men fortryder det hurtigt. Alle tror, at Morten og Sebastian har drukket øl med
drenge fra 7. klasse, men i virkeligheden har de kun fået en slurk. Budskabet er, at man skal betro sig til

nogen, når man har problemer. Forfatteren viser formidabel indsigt i målgruppens liv, så både
personkarakteristikken og de forskellige problematikker og løsningsmodeller virker realistisk. Handlinger er
vedkommende, og sproget flyder let (lix 19,5) . Bogen kan læses uafhængigt af de øvrige bøger i serien.

Bogen ligner i opbygning og layout de to første bøger i serien. Bogen giver et realistisk billede af livet i en 6.
klasse. Temaerne er vedkommende, så målgruppen vil også tage denne 3. bog i den populære serie til sig.
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