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Stella 1 - Fødselsdagen Line Kyed Knudsen Hent PDF Stella er en pige med ambitioner. Selvom hun kun er
13 (næsten 14) år, vil hun gerne være en berømt forfatter, skuespiller, sanger eller danser, når hun bliver stor.
Og så skal hun også snart begynde på alt det der med drenge. Altså at kysse, sådan rigtigt for første gang …
Okay så: for anden gang, men dengang med Magnus i puderummet gælder ikke. Det var før hun vidste, at han
blev hendes stedbror. Faktisk er den historie så pinlig, at hun hverken kan sige det til Tanne, hendes bedste
veninde, eller fortælle om det i den selvbiografi, hun er ved at skrive, og som hun regner med vil blive

udgivet på et fint forlag. Stella bor én uge hos sin stressede reklame-far på et stort landsted - hvor Perfekte-
Helle går og er gravid, fed og sur og slet ikke så perfekt længere - og én uge i det lille kolde bondehus hos sin
kunstneriske, men ret strikse, mor og kæresten Pædagog-Bjarne, der er far til Magnus (!), der elsker at spille
rollespil i skoven, og som – aaarggh! – har værelse lige ved siden af hendes. Vi følger Stella og hendes
veninde Tanne i deres til tider hektiske liv, hvor de har deres kampe i klassen med Sminke-Stefanie og
Elevråds-Caroline. Og så skal der lægges den helt rigtige strategi, så Stella kan kysse én eller anden fra

klassen, nu hun fylder 14 år og har fået lov til at holde kæmpe-party ved den indendørs pool hos sin far, hvor
hun praktisk talt må alt - undtagen at drukne.

 

Stella er en pige med ambitioner. Selvom hun kun er 13 (næsten 14)
år, vil hun gerne være en berømt forfatter, skuespiller, sanger eller
danser, når hun bliver stor. Og så skal hun også snart begynde på alt
det der med drenge. Altså at kysse, sådan rigtigt for første gang …
Okay så: for anden gang, men dengang med Magnus i puderummet
gælder ikke. Det var før hun vidste, at han blev hendes stedbror.
Faktisk er den historie så pinlig, at hun hverken kan sige det til

Tanne, hendes bedste veninde, eller fortælle om det i den
selvbiografi, hun er ved at skrive, og som hun regner med vil blive
udgivet på et fint forlag. Stella bor én uge hos sin stressede reklame-



far på et stort landsted - hvor Perfekte-Helle går og er gravid, fed og
sur og slet ikke så perfekt længere - og én uge i det lille kolde
bondehus hos sin kunstneriske, men ret strikse, mor og kæresten
Pædagog-Bjarne, der er far til Magnus (!), der elsker at spille

rollespil i skoven, og som – aaarggh! – har værelse lige ved siden af
hendes. Vi følger Stella og hendes veninde Tanne i deres til tider

hektiske liv, hvor de har deres kampe i klassen med Sminke-Stefanie
og Elevråds-Caroline. Og så skal der lægges den helt rigtige strategi,
så Stella kan kysse én eller anden fra klassen, nu hun fylder 14 år og
har fået lov til at holde kæmpe-party ved den indendørs pool hos sin

far, hvor hun praktisk talt må alt - undtagen at drukne.
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