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Nanna, nanna Trine juul Hansen Hent PDF Nanna ser tilbage på tiden, der er gået, siden mormoderens død og

lillesøsterens ankomst. Savnet og tilvænningen til en lille ny i huset fylder ikke så meget i dagbogen.
Hovedemnet er absolut kærester, men også forholdet til kammerater og forældre er med. Som bogen skrider
frem, sker der en udvikling i Nannas forhold til drengene. Hun spiser p-piller, og er parat til at gå ind i et
rigtigt forhold, da hun efter småforelskelser i mere eller mindre tilfældige drenge bliver kæreste med Murat
med de vidunderlige brune øjne. Nanna er vild med ham, men Murat og hans familie er muslimer, og det

giver problemer - især med Nannas far. Helt galt bliver det, da Murats søster skal tvangsgiftes. Nanna hjælper
hende med at flygte. Murat fordømmer søsterens handling, og Nanna bliver klar over, at hun ikke kan klare
Murats syn på kvinder. Bøgerne beskriver et almindeligt pigeliv i teenagealderen med skole, venner og
familie. Nannas liv er præget af forældrenes truende skilsmisse. Nannas følelser er meget overbevisende

beskrevet i de 3 bøger, hvor hun går i 7. klasse og skal konfirmeres, i 9. klasse og i 1.G.

 

Nanna ser tilbage på tiden, der er gået, siden mormoderens død og
lillesøsterens ankomst. Savnet og tilvænningen til en lille ny i huset
fylder ikke så meget i dagbogen. Hovedemnet er absolut kærester,
men også forholdet til kammerater og forældre er med. Som bogen
skrider frem, sker der en udvikling i Nannas forhold til drengene.

Hun spiser p-piller, og er parat til at gå ind i et rigtigt forhold, da hun
efter småforelskelser i mere eller mindre tilfældige drenge bliver
kæreste med Murat med de vidunderlige brune øjne. Nanna er vild
med ham, men Murat og hans familie er muslimer, og det giver
problemer - især med Nannas far. Helt galt bliver det, da Murats
søster skal tvangsgiftes. Nanna hjælper hende med at flygte. Murat
fordømmer søsterens handling, og Nanna bliver klar over, at hun

ikke kan klare Murats syn på kvinder. Bøgerne beskriver et
almindeligt pigeliv i teenagealderen med skole, venner og familie.



Nannas liv er præget af forældrenes truende skilsmisse. Nannas
følelser er meget overbevisende beskrevet i de 3 bøger, hvor hun går

i 7. klasse og skal konfirmeres, i 9. klasse og i 1.G.
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