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Jeg skal aldrig spille sandhed og konsekvens mere. Det er VILDT PINLIGT, hvad jeg har rodet mig ud i.
Simon havde set min Facebook-opdatering og kom hen til mig og kyssede mig lige midt på munden.

Emma er 13 år - snart 14, og livet er nogle gange bare vildt nice. Andre gange er det totalt nederen - og ret tit
er det frygteligt pinligt. Hvad gør man for eksempel, når man vågner med en stor bums på næsen på sin
konfirmationsdag? Eller når man tager fejl af drengenes og pigernes omklædningsrum? Eller når en fjollet
Facebook-opdatering pludselig skaber en masse ballade ? Følg Emmas dagbog et år af hendes liv som

teenager. Emmas pinlige og totalt hemmelige dagbog er tredje bind i serien Nice eller nederen, hvor vi hører
om krop, kærlighed, konfirmation og kaos i en helt almindelig piges liv.
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Emma er 13 år - snart 14, og livet er nogle gange bare vildt nice.
Andre gange er det totalt nederen - og ret tit er det frygteligt pinligt.
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næsen på sin konfirmationsdag? Eller når man tager fejl af drengenes
og pigernes omklædningsrum? Eller når en fjollet Facebook-

opdatering pludselig skaber en masse ballade ? Følg Emmas dagbog
et år af hendes liv som teenager. Emmas pinlige og totalt hemmelige
dagbog er tredje bind i serien Nice eller nederen, hvor vi hører om
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