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Amalie og Sophie 4-ever Dorte Roholte Hent PDF Amalie og Sophie er bedsteveninder. Det har de været
siden tredje klasse og er altid sammen, både i skolen og i fritiden. De kan læse hinandens tanker, elsker One
Direction og bruger timerne til præst på at drømme om koncertture til London, shopping og den veninde-

tatovering med deres navne, de skal have, når de fylder 18 år. De skal være sammen 4-ever!

Men hvad hvis det utænkelige sker …?

LEKTØRUDTALELSE
"Historien er fortalt i et let og overskueligt sprog, som på en fin måde formidler venskabets dybe følelser. En

velskrevet historie som, trods det barske tema, ikke nødvendigvis berører et urealistisk tema, selvom
målgruppen er unge. Historien kan således læses som på den ene side en god roman og på den anden side

som led i en bearbejdelsesproces. Vi taler altså relevans i forhold til såvel selvvalgt læsning og et materiale til
formidling." - Lektør: Rikke Skram-Skuldbøl
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