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Rose og drengene Puk Krogs\u00f8e Hent PDF Rose er vild med Sigurd. Men er han også vild med hende?
Og hvordan gør man, hvis man gerne vil være kærester? Rose får heldigvis hjælp af Sidsel og Klara. Men så
kommer hun til at fortælle en hemmelighed til Sigurd, og pludselig går alting galt … Anden bog om Rose,
der går i sjette klasse. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden. FRA BOGEN: Da de rejser sig for at tage
jakker på, siger Morten: "Ja, altså, vi tænkte, om vi ikke alle sammen skulle mødes hjemme hos Sigurd i
morgen efter skole?" Rose hjerte laver et lille hop. Hun kigger over på Klara og Sidsel. "Det kan vi da godt
ikke?" Klara nikker, og Sidsel siger, at hun bare lige skal hjem og lufte deres hund først. Sigurd smiler til
Rose. "Vi ses i morgen." De går mod udgangen, og Sidsel spotter hurtigt billygterne på sin fars bil. Rose
svæver hen til bilen, og hun kan umuligt få mere slik. Hun er helt fyldt op. Er det sådan, det er at være

forelsket?

 

Rose er vild med Sigurd. Men er han også vild med hende? Og
hvordan gør man, hvis man gerne vil være kærester? Rose får

heldigvis hjælp af Sidsel og Klara. Men så kommer hun til at fortælle
en hemmelighed til Sigurd, og pludselig går alting galt … Anden
bog om Rose, der går i sjette klasse. Bøgerne kan læses uafhængigt
af hinanden. FRA BOGEN: Da de rejser sig for at tage jakker på,
siger Morten: "Ja, altså, vi tænkte, om vi ikke alle sammen skulle

mødes hjemme hos Sigurd i morgen efter skole?" Rose hjerte laver et
lille hop. Hun kigger over på Klara og Sidsel. "Det kan vi da godt
ikke?" Klara nikker, og Sidsel siger, at hun bare lige skal hjem og
lufte deres hund først. Sigurd smiler til Rose. "Vi ses i morgen." De
går mod udgangen, og Sidsel spotter hurtigt billygterne på sin fars
bil. Rose svæver hen til bilen, og hun kan umuligt få mere slik. Hun

er helt fyldt op. Er det sådan, det er at være forelsket?
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