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LOL 5 – Alfahanner og brilleaber Charlotte Thorhauge Hent PDF LOL-serien“Alle har en historie at fortælle
…” LOL er en glad, sjov, humoristisk og samtidig seriøs og tankevækkende serie på 6 bøger om store og små
udfordringer i ”præteenagerhøjde.” Den henvender sig til både drenge og piger i alderen 9-13 år. Tema og
undertemaer er forskellige fra bog til bog. Hver bog kan læses uafhængig af de andre bøger i serien. I LOL-

serien tages nogle tunge temaer op, hvoraf nogle har et strejf af tabu over sig – eksempelvis mobning,
skilsmisse, alkoholproblemer, ensomhed, mindreværdskomplekser, skønhedsidealer, gruppepres. På trods af
de barske temaer, der tages op i hver enkelt bog, er der en lethed over temaerne, så de bliver til at tage og føle
på, uden at alvoren går tabt. Solvej, deres livskloge klasselærer, er rollemodel, og hun coacher børnene på

rette vej i hver bog. Solvej vil nemlig gerne lære Sylvester, Milla, Sander, Augusta, Max, Lotus og de andre i
6. B. at man altid må prøve at få det bedste ud af en situation, så man i bagklogskabens klare lys kan se

præteenagerlivets udfordringer som lektier for livet. ALFAHANNER OG BRILLEABER Max har forandret
sig. Max, som altid har været klassens ukronede konge, som altid har haft et friskt svar og har kunnet

charmere sig ind hos pigerne, er nu som forandret. Hans uskyldige drillerier er pludselig blevet til ondsindet
mobning. “Nej, der er ikke noget galt! Find en anden at lege psykolog med! Hvordan tror du, at jeg kan have

respekt for og lytte til én, som har en mor, som drikker? Det kommer du sikkert også selv til. Sikke en
møgfamilie!” Max næsten spyttede ordene ud. Han kunne se, at Milla fik tårer i øjnene, og at hun ville til at
sige noget, men i stedet løb ud af klassen. En bog om mobning, forældre i fængsel, gruppepres og rygning.

 

LOL-serien“Alle har en historie at fortælle …” LOL er en glad, sjov,
humoristisk og samtidig seriøs og tankevækkende serie på 6 bøger
om store og små udfordringer i ”præteenagerhøjde.” Den henvender
sig til både drenge og piger i alderen 9-13 år. Tema og undertemaer
er forskellige fra bog til bog. Hver bog kan læses uafhængig af de
andre bøger i serien. I LOL-serien tages nogle tunge temaer op,
hvoraf nogle har et strejf af tabu over sig – eksempelvis mobning,
skilsmisse, alkoholproblemer, ensomhed, mindreværdskomplekser,
skønhedsidealer, gruppepres. På trods af de barske temaer, der tages
op i hver enkelt bog, er der en lethed over temaerne, så de bliver til



at tage og føle på, uden at alvoren går tabt. Solvej, deres livskloge
klasselærer, er rollemodel, og hun coacher børnene på rette vej i hver
bog. Solvej vil nemlig gerne lære Sylvester, Milla, Sander, Augusta,
Max, Lotus og de andre i 6. B. at man altid må prøve at få det bedste

ud af en situation, så man i bagklogskabens klare lys kan se
præteenagerlivets udfordringer som lektier for livet. ALFAHANNER
OG BRILLEABER Max har forandret sig. Max, som altid har været
klassens ukronede konge, som altid har haft et friskt svar og har
kunnet charmere sig ind hos pigerne, er nu som forandret. Hans

uskyldige drillerier er pludselig blevet til ondsindet mobning. “Nej,
der er ikke noget galt! Find en anden at lege psykolog med! Hvordan
tror du, at jeg kan have respekt for og lytte til én, som har en mor,

som drikker? Det kommer du sikkert også selv til. Sikke en
møgfamilie!” Max næsten spyttede ordene ud. Han kunne se, at

Milla fik tårer i øjnene, og at hun ville til at sige noget, men i stedet
løb ud af klassen. En bog om mobning, forældre i fængsel,

gruppepres og rygning.
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