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som teater handler om skolekomedie, forbudte fotos, hår under armene, hundefødsler, jalousi og kysse-
tanker – men mest af alt om at være pige. Hvordan er det at være en 14-årig pige, når du får rollen med det
absolut grimmeste kostume (som bornholmerur) til årets skolekomedie, hvor du ellers har glædet dig til at
spille sammen med Vitus, som du er vild med? Det og meget andet pinligt finder Ida ud af i Alt om at være
pige – når alt føles som teater. HAR hun fx en dusk under armene? Og skal hun i så fald fjerne den? Og hvad
gør hun, når Liva har fået taget nogle lidt for vovede billeder af sig selv og er rigtig ked af det? Med masser
af humor og varme fortæller den populære forfatter Camilla Wandahl her en realistisk historie fra hverdagen,
som den ser ud for tweenpigen, der så nemt kan synes, at alt er VILDT pinligt! Alt om at være pige er et

tøseunivers, som læserne kan spejle sig i, hvor de både bliver taget alvorligt og forhåbentlig kan grine lidt af
sig selv og deres mange bekymringer. Bøgerne i serien kan læses uafhængigt af hinanden fra ca. 11 år.
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