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Lola & spejlene Janne Hejgaard Hent PDF “Bedste veninde ... Lola vrængede de to ord for sig selv, mens hun
traskede af sted med blikket rettet ned i fliserne. Hun kunne ikke undvære Laura. De skulle blive gode venner
igen. Men hvordan? Laura var blevet overfaldet. Lola fik tårer i øjnene og sparkede til et tomt papbæger. Bare
det ikke var for slemt, det, der var sket med hende. Bare han ikke havde voldtaget hende.” Det er blevet forår

i Danmark. Lola er ved at falde til efter de syv år i Afrika, da hun møder en mystisk dreng, som vækker
stærke, modstridende følelser i hende. Hvem er han? Er han også interesseret i hende? Nu bliver hun for alvor
optaget af sit udseende. Vil hun ligne Maja fra klassen, som har fået en professionel makeover? Det foreslår
det underlige spejl ved kiosken, mens både veninden Laura og det gamle spejl derhjemme synes noget andet.
Men sandsigersken havde ret: Bag de kønne overflader opererer fjendtlige kræfter. Lola indser, at hun endnu
en gang må overvinde sig selv, hvis mørket ikke skal overvælde hende, og denne gang får hun brug for alle

sine venner: Laura, Vik, Soffi, ja, selv Maria nede fra den gamle farvehandel.

 

“Bedste veninde ... Lola vrængede de to ord for sig selv, mens hun
traskede af sted med blikket rettet ned i fliserne. Hun kunne ikke
undvære Laura. De skulle blive gode venner igen. Men hvordan?

Laura var blevet overfaldet. Lola fik tårer i øjnene og sparkede til et
tomt papbæger. Bare det ikke var for slemt, det, der var sket med
hende. Bare han ikke havde voldtaget hende.” Det er blevet forår i
Danmark. Lola er ved at falde til efter de syv år i Afrika, da hun

møder en mystisk dreng, som vækker stærke, modstridende følelser i
hende. Hvem er han? Er han også interesseret i hende? Nu bliver hun
for alvor optaget af sit udseende. Vil hun ligne Maja fra klassen, som
har fået en professionel makeover? Det foreslår det underlige spejl

ved kiosken, mens både veninden Laura og det gamle spejl
derhjemme synes noget andet. Men sandsigersken havde ret: Bag de



kønne overflader opererer fjendtlige kræfter. Lola indser, at hun
endnu en gang må overvinde sig selv, hvis mørket ikke skal

overvælde hende, og denne gang får hun brug for alle sine venner:
Laura, Vik, Soffi, ja, selv Maria nede fra den gamle farvehandel.
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