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Helt ærlig, Izzy Terri Libenson Hent PDF Folkeskolen er fuld af fordomme, som alle skal kæmpe med.

... og Bella er ingen undtagelse. Alle kalder hende Hjernen, fordi hun er dygtig, men Bella vil gerne kendes
for andet end det. Hun er jo også sjov og fjollet, og kan faktisk også godt tale om andet end lektier. Men er

der ovehovedet nogen, der kan se det?

Izzy er sprængfyldt med teater. Hun elsker at stå på scenen. Det går bare ikke så godt med lektierne, og
hendes mor og søstre kan bare ikke forstå, hvor vigtigt det er for hende. De så hellere, at Izzy tog sig sammen

i skolen.

En historie om to forskellige piger, hvis liv krydses på besynderligt vis.

En sjov, varm og helt vidunderligt tegnet fortælling om et liv i folkeskolen. Af samme forfatter/tegner, der
lavede Usynlige Emma.

 

En graphic novel for piger og drenge i alderen 9-12 år
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