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Klara en Rose zijn hartsvriendinnen. Ze hebben een vriendschapsketting en ze gaan allebei als prinses
verkleed naar het feest op de BSO. Maar wanneer Julie bij hen in de klas komt, wordt alles anders voor Klara.

K van Klara 2 - Wil je verkering met mij?:

Klara is dol op Benjamin uit haar klas. Ze heeft zelfs een verjaardagscadeautje voor hem gekocht. Dan krijgt
ze een berichtje van hem met de vraag of ze verkering met hem wil. Klara is door het dolle heen – totdat haar
beide vriendinnen een berichtje van hem krijgen met dezelfde tekst. Wil Benjamin hen gewoon plagen? Of

wil hij met drie meisjes tegelijk verkering?

Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van
de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft

kinderen les in creatief schrijven.
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Klara is dol op Benjamin uit haar klas. Ze heeft zelfs een
verjaardagscadeautje voor hem gekocht. Dan krijgt ze een berichtje
van hem met de vraag of ze verkering met hem wil. Klara is door het
dolle heen – totdat haar beide vriendinnen een berichtje van hem

krijgen met dezelfde tekst. Wil Benjamin hen gewoon plagen? Of wil
hij met drie meisjes tegelijk verkering?

Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman



Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte]. In 2007
kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en
jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief schrijven.
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