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Rose og den nye pige Puk Krogs\u00f8e Hent PDF „Hvor er Stephanie?" spørger Rose, da Frida og Solvej

kommer hen til sofaerne, hvor Rose og de andre har sat sig. „Det ved vi ikke," siger Frida. Det er altid hende,
der fører ordet. Solvej tilføjer: „Hun kom aldrig hjem til Frida. Vi ringede og sms’ede til hende, uden at hun
svarede." „Er det ikke strengt?" spørger Frida. Rose og de andre nikker. „Måske er der sket noget," siger

Rose. „Ja, men så kunne hun jo bare sige det. Det er da total bitchagtigt af hende." Fridas øjne lyner, og Rose
er glad for, at hun ikke er i Stephanies sted. Stephanie er startet i Roses klasse. Præcis som Rose har forudset,

tager Frida og Solvej hende til sig, og de andre har ikke en chance. Men intet bliver som forventet, for
Stephanie er ikke som de andre, og pigerne kommer ud for ting, de aldrig har prøvet før. Og heller ikke

Nikolaj, som Rose er kærester med, opfører sig forventet. Puk Krogsøes "Rose og den nye pige" er tredje bog
i serien om Rose. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

 

„Hvor er Stephanie?" spørger Rose, da Frida og Solvej kommer hen
til sofaerne, hvor Rose og de andre har sat sig. „Det ved vi ikke,"
siger Frida. Det er altid hende, der fører ordet. Solvej tilføjer: „Hun
kom aldrig hjem til Frida. Vi ringede og sms’ede til hende, uden at
hun svarede." „Er det ikke strengt?" spørger Frida. Rose og de andre
nikker. „Måske er der sket noget," siger Rose. „Ja, men så kunne hun
jo bare sige det. Det er da total bitchagtigt af hende." Fridas øjne

lyner, og Rose er glad for, at hun ikke er i Stephanies sted. Stephanie
er startet i Roses klasse. Præcis som Rose har forudset, tager Frida
og Solvej hende til sig, og de andre har ikke en chance. Men intet
bliver som forventet, for Stephanie er ikke som de andre, og pigerne
kommer ud for ting, de aldrig har prøvet før. Og heller ikke Nikolaj,
som Rose er kærester med, opfører sig forventet. Puk Krogsøes

"Rose og den nye pige" er tredje bog i serien om Rose. Bøgerne kan
læses uafhængigt af hinanden.
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