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K for Klara 16 - Helt perfekt Line Kyed Knudsen Hent PDF Klara synes, at hun gør det godt i skolen. Til en
skole-hjem-samtale får hun at vide, at hun godt må sige lidt mere. Læse lidt sværere bøger. Og pludselig er
det, som om der er mange andre ting, som Klara ikke klarer sig så godt i. Hun gør rigtig meget for at blive
bedre. For at blive perfekt. Det er bare svært, når man hele tiden synes, at alle andre gør det bedre. Men gør

de det - eller er Klara for hård ved sig selv?

Den danske forfatter Line Kyed Knudsen (f. 1971) debuterede med romanen "Pigerne fra Nordsletten" i 2003.
I 2007 blev hun tildelt Gyldendals Pippi-stipendium. Hun skriver børne- og ungdomsbøger og underviser i

skriveteknikker.

"K for Klara" er en letlæst serie om pigen Klara og hendes veninder. Bøgerne handler om venskaber, skole og
det at blive ældre (og lidt om kærlighed) og rammer målgruppen lige der, hvor de er.
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