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Vilma og venner - Hemmeligheden Boline Skovly Hent PDF Vilma på 9 år kan godt lide sin klasse, hun har
bare ikke en rigtig veninde i den. Altså en man fortæller hemmeligheder og laver soveaftaler med. En dag

kommer der en ny pige i klassen. Fie hedder hun, og hun bor på samme vej som Vilma. Og Fie er sød. Rigtig
sød. Det synes alle de andre piger også, så det er svært for Vilma at få Fie for sig selv. Hvad skal hun gøre?

En bog for piger og drenge fra 6-9 år om at være glad for den, man er, og at turde sige fra, selvom man er nem
at overse.

Boline Skovly er en danske journalist og forfatter, som blandt andet har skrevet for Ud & Se og Politiken. I år
2016 udkom Boline Skovlys børnebog "Hvad har du gang i, Mimi?!" for de 9-12-årige.
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soveaftaler med. En dag kommer der en ny pige i klassen. Fie hedder
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