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Stine – mig og mine veninder Jannie Brinch Holdt Hent PDF Når man er 9 år og mega følsom, har rigeligt
med fantasi og er tæt på allergisk over for skole, børnefødselsdage og dårlig stemning og meget andet, kan
hverdagen være ganske udfordrende. Sådan er det i hvert fald for Stine, der bare ikke synes, det er specielt

herligt at gå i tredje klasse med alle de udfordringer, der hører med. Desuden kan alting meget hurtigt komme
til at ligne en katastrofe inde i Stines hoved, og hvad stiller man lige op med det? Heldigvis er Stines kærlige
familie og hendes skønne veninder der til at give hende masser af opbakning, ny energi og en tro på, at det
nok skal gå alt sammen. Og somme tider er det slet ikke så tosset med en god fantasi. Uddrag af bogen Men
mudderet er faktisk godt i gang med at æde os. Det går snart helt op til knæene på os, og vi står og råber og
skriger om hjælp, og tuder og griner og bander, mens vi prøver at kæmpe os væk fra muddermonsteret, men
det hjælper ingenting. Vi sidder bare fast! Jeg vælter forover i mudderet for tiende gang, og okser rundt for at
komme op at stå igen. Jeg har mudder næsten helt op til skuldrene af at mase sådan rundt, og min jakke ligner
en brun eksplosion. Og jeg får mudder i hovedet, når jeg tørrer tårer af kinderne. ”For helvede da altså også!”

råber Trine ved siden af mig. Om forfatteren JANNIE BRINCH HOLDT er født 1978. Udover at være
beskæftiget med et deltidskontorjob, bruger hun meget tid på ideer og kreativitet – gerne i selskab med

familien. Datteren på 11 deltager og inspirerer da også altid flittigt, når der skal skrives historier, kreeres spil
og mange andre ting – til stor glæde for dem begge.

 

Når man er 9 år og mega følsom, har rigeligt med fantasi og er tæt på
allergisk over for skole, børnefødselsdage og dårlig stemning og

meget andet, kan hverdagen være ganske udfordrende. Sådan er det i
hvert fald for Stine, der bare ikke synes, det er specielt herligt at gå i
tredje klasse med alle de udfordringer, der hører med. Desuden kan
alting meget hurtigt komme til at ligne en katastrofe inde i Stines
hoved, og hvad stiller man lige op med det? Heldigvis er Stines
kærlige familie og hendes skønne veninder der til at give hende
masser af opbakning, ny energi og en tro på, at det nok skal gå alt
sammen. Og somme tider er det slet ikke så tosset med en god

fantasi. Uddrag af bogen Men mudderet er faktisk godt i gang med at



æde os. Det går snart helt op til knæene på os, og vi står og råber og
skriger om hjælp, og tuder og griner og bander, mens vi prøver at
kæmpe os væk fra muddermonsteret, men det hjælper ingenting. Vi
sidder bare fast! Jeg vælter forover i mudderet for tiende gang, og
okser rundt for at komme op at stå igen. Jeg har mudder næsten helt
op til skuldrene af at mase sådan rundt, og min jakke ligner en brun
eksplosion. Og jeg får mudder i hovedet, når jeg tørrer tårer af

kinderne. ”For helvede da altså også!” råber Trine ved siden af mig.
Om forfatteren JANNIE BRINCH HOLDT er født 1978. Udover at
være beskæftiget med et deltidskontorjob, bruger hun meget tid på
ideer og kreativitet – gerne i selskab med familien. Datteren på 11
deltager og inspirerer da også altid flittigt, når der skal skrives

historier, kreeres spil og mange andre ting – til stor glæde for dem
begge.
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