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Så himla taskigt Cina Friedner boken PDF En kort lista över taskiga saker Henrietta Nilsson har gjort:

1. Hon drog ner Lillys shorts på gympan, så att hela klassen såg hennes trosor.
2. Hon berättade med hög röst att Agge hade kissat på sig på fritids, så nästa dag frågade alla hela tiden om

han inte behövde gå på toa och skrattade.
3. Hon bjöd alla tjejer i klassen utom mig, Lilly och Iris på sitt kalas. Till och med Nadia fick komma, fast jag

vet att Henrietta Nilsson tycker att hon är töntig. Det har hon nämligen sagt högt, flera gånger.

Henrietta Nilsson styr och ställer i klassen. Alla tjejer vill vara med henne och nästan alla killar vill vara ihop
med henne, fast hon är världens taskigaste och bjuder alla utom tre på sitt kalas och tvingar Nadia att hämta
mjölk åt henne i matsalen. Något måste göras! Och det är Manda och hennes bästis Lilly som måste göra det.

Men hur ska de komma åt Henrietta Nilsson? Kanske genom hennes Youtube-kanal Cool Girl?

Kul och rappt om relationer och hierarkier i en mellanstadieklass. Alla som någon gång har gått i skolan och
haft, eller varit, en störig klasskompis kommer garanterat att känna igen sig!

 

En kort lista över taskiga saker Henrietta Nilsson har gjort:
1. Hon drog ner Lillys shorts på gympan, så att hela klassen såg

hennes trosor.
2. Hon berättade med hög röst att Agge hade kissat på sig på fritids,
så nästa dag frågade alla hela tiden om han inte behövde gå på toa

och skrattade.
3. Hon bjöd alla tjejer i klassen utom mig, Lilly och Iris på sitt kalas.
Till och med Nadia fick komma, fast jag vet att Henrietta Nilsson

tycker att hon är töntig. Det har hon nämligen sagt högt, flera gånger.

Henrietta Nilsson styr och ställer i klassen. Alla tjejer vill vara med
henne och nästan alla killar vill vara ihop med henne, fast hon är

världens taskigaste och bjuder alla utom tre på sitt kalas och tvingar
Nadia att hämta mjölk åt henne i matsalen. Något måste göras! Och
det är Manda och hennes bästis Lilly som måste göra det. Men hur
ska de komma åt Henrietta Nilsson? Kanske genom hennes Youtube-

kanal Cool Girl?

Kul och rappt om relationer och hierarkier i en mellanstadieklass.
Alla som någon gång har gått i skolan och haft, eller varit, en störig

klasskompis kommer garanterat att känna igen sig!
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