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Emmy 5 - Goth Nytår Mette Finderup Hent PDF Emmy er tilbage på Hejresø Centralskole blandt gamle
venner og fjender. Og selvom Karleager og Hejresø snarere er verdens lilletå end verdens navle, sker der

alligevel en hel del mere, end man skulle tro. For … … hvad gør man, når ens fraskilte politifar ikke tør sige
til ens mor, at han skal giftes med Laila-fra-kontoret? … hvor slemt er det, når fyren, man er forelsket i,
hellere vil til kobberbryllup hos sine forældres venner end være sammen med én? … hvordan får man

klassens største dulle til at gå fuldstændig op i limningen til årets juleafslutning på skolen? …hvad sker der,
når man inviterer sin absolut alternative og meget lidt kedelige efterskoleveninde – iført uundværlige

netstrømper, sort makeup og vildt touperet hår – til at holde nytår i verdens afgjort kedeligste by (hvor man
selv bor)? – og hvor meget kan man egentlig få voksne mennesker til at betale for en kop kaffe? "Goth nytår"
er den femte bog i Mette Finderups prisbelønnede serie om Emmy, der bor alene med sin mor, og prøver at

holde styr på verden og matematik fra livet.

 

Emmy er tilbage på Hejresø Centralskole blandt gamle venner og
fjender. Og selvom Karleager og Hejresø snarere er verdens lilletå
end verdens navle, sker der alligevel en hel del mere, end man skulle
tro. For … … hvad gør man, når ens fraskilte politifar ikke tør sige
til ens mor, at han skal giftes med Laila-fra-kontoret? … hvor slemt
er det, når fyren, man er forelsket i, hellere vil til kobberbryllup hos
sine forældres venner end være sammen med én? … hvordan får man
klassens største dulle til at gå fuldstændig op i limningen til årets
juleafslutning på skolen? …hvad sker der, når man inviterer sin

absolut alternative og meget lidt kedelige efterskoleveninde – iført
uundværlige netstrømper, sort makeup og vildt touperet hår – til at
holde nytår i verdens afgjort kedeligste by (hvor man selv bor)? – og



hvor meget kan man egentlig få voksne mennesker til at betale for en
kop kaffe? "Goth nytår" er den femte bog i Mette Finderups

prisbelønnede serie om Emmy, der bor alene med sin mor, og prøver
at holde styr på verden og matematik fra livet.
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