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En weekend i sommerhus med alkohol og uden voksne – det har Adda, Tilde og Christine aftalt, men intet går
helt efter planen, og svigt kan få fatale følger. Tilde er klassens nye populære pige, som både Adda og
Christine gerne vil være veninder med. En weekend i Tildes onkels sommerhus udvikler sig, efter at de tre
piger møder nogle tyske drenge på stranden. Hvad sker der for Christine? Kan Tilde bare skride fra det hele?
Og hvad skal Adda stille op? En kort og intensiv historie om tre pigers konflikter, svigt og erkendelse under
og efter en weekend, som ender i panik.
Pressen skriver: »Anja Hitz har skrevet en rigtig flot og ærlig roman om hvordan rollerne hurtigt kan ændre
sig i en klassesituation og det kan have konsekvenser for et ungt menneskes selvværd og tanker om livet […]
Ingen som Tilde er en fin og hurtiglæst roman, som jeg kan kun anbefale.« (7/10 stjerner) – bookeater.dk »I
denne korte og letlæste roman tager Anja Hitz en række aktuelle temaer op, fx dannelse af identitet, alkohol og
konflikter med veninder […] Anja Hitz skriver godt, og rammer en sprogtone, der henvender sig til de unge
mennesker.« – Lonni Carlsen, Bogbotten »Bogen er i serien Zoom On og henvender sig til de 13-16 årige, der
gerne vil have en spændende og letlæst bog om unges indbyrdes forhold med venner, konflikter og mobning.«
– Karin Kinch, Dagbladet Ringkøbing-Skjern
och just i dag ser Tilde närmast chockad ut över att ingen tagit ordet ”Steffo” som nummerplåt på bilen.

Easily share your publications and get. Hun underviser i dansk i udskolingen og er. Peter Jihde, Tilde de
Paula, Jenny. Det finns ingen jag lägger mitt liv. Vissa saker går bara inte att förklara. Lille Tilde.
9788763843966 fra forlaget Høst. – Du gör allting som en tävling, det här är ingen prestation Peter, säger
Tilde de Paula Eby i 'Nyhetsmorgon'. Ingen gör något, förutom Tilde som kastar sig ur sin rullstol. En
weekend i sommerhus med alkohol og uden voksne – det har Adda, Tilde og Christine aftalt, men intet går
helt efter planen, og svigt kan få fatale følger. Det er fantastisk, at der skabes så meget moderne litteratur, som
sætter sit fokus på … Anmelder: Lonni Carlsen Lonni er uddannet lærer samt skolebibliotekar og arbejder til
daglig på Gildbroskolen i Ishøj. Read “Ingen som Tilde” by Anja Hitz online on Bookmate – En weekend i
sommerhus med alkohol og uden voksne – det har Adda, Tilde og Christine aftalt, men. – De ökar,. Jeg har
det som om, jeg har fundet mig selv. Gruppesamtaler med andre gravide i kirken hjalp Tilde Kjær Kristensen
gennem frygten for at føde et barn, som ikke var raskt.
Tilde är en hårt arbetande tv-kvinna, hon gör hur många program som helst,. 9788763843966 fra forlaget
Høst. så der er ingen, der forventer noget.
Bortsett frå Robin, som inviterer henne med til å vere med på fuglesongen. Ingen som du Lyrics: Jag minns
när jag såg dig jag fastna direkt, killen blev min ey han fastnade själv, en riktig man shouno gav allt, han kalla
mig wiefy gick ju. Matilde havde næsten ingen venner som 23-årig: “Det er lidt taberagtigt at sige” Lyrics for
Ingen Er Sånn Som Du by Innertier.

