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Karlas svære valg Renée Toft Simonsen Hent PDF Karlas svære valg er nr. tre i rækken om Karla. Og i endnu
højere grad end de to tidligere Karla-bøger, tager Renée Toft Simonsen fat på alvorlige emner. Skolepigen og
skilsmissebarnet Karla er endelig fyldt 10 år. Men at det er svært at blive ældre, opdager Karla hurtigt, for lige

pludselig kommer der en ny pige i klassen, den afghanske Selma, som de andre piger ikke kan lide. Selv
Karlas bedste veninde Katrine går med til at mobbe, og Karla finder sig selv i midten af det hele og ved slet
ikke, hvad hun skal gøre. Karla må forholde sig til svære spørgsmål som mobning, religion og racisme. Karla
må træffe et meget svært valg . Som psykolog og mor er det naturligt for Renée Toft Simonsen at inddrage
vigtige spørgsmål, som optager hende og hendes børn, i sine bøger. Bogen kan danne grundlag for gode

samtaler barn og voksen imellem, da mobning er hverdagskost for mange skolebørn, om man står på den ene
eller den anden side.
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grad end de to tidligere Karla-bøger, tager Renée Toft Simonsen fat
på alvorlige emner. Skolepigen og skilsmissebarnet Karla er endelig
fyldt 10 år. Men at det er svært at blive ældre, opdager Karla hurtigt,
for lige pludselig kommer der en ny pige i klassen, den afghanske
Selma, som de andre piger ikke kan lide. Selv Karlas bedste veninde
Katrine går med til at mobbe, og Karla finder sig selv i midten af det
hele og ved slet ikke, hvad hun skal gøre. Karla må forholde sig til
svære spørgsmål som mobning, religion og racisme. Karla må træffe
et meget svært valg . Som psykolog og mor er det naturligt for Renée
Toft Simonsen at inddrage vigtige spørgsmål, som optager hende og

hendes børn, i sine bøger. Bogen kan danne grundlag for gode
samtaler barn og voksen imellem, da mobning er hverdagskost for
mange skolebørn, om man står på den ene eller den anden side.
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