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gloser er sjette og sidste del af Annette Herzogs populære pigeserie om  den nu 14-årige Emma og hendes
problemer med forældrenes skilsmisse, venskab og forelskelse. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

Emma, Ida og Jessie kan næsten ikke vente til Emmas udvekslingsstuderende skal komme. Rodrigo fra
Argentina – kan det blive andet end godt? Derfor er skuffelsen også endnu større, da han endelig kommer og
hverken ser ud eller opfører sig, som de havde drømt om. Men nu hænger Emma på ham, og det er ikke
særligt sjovt – især ikke, når Fardin er lige så uromantisk som altid, imens både Idas og Jessies forhold

stortrives. Emma bestemmer sig for at gøre Fardin jaloux, men hvem skal hun gøre det med, når nu Rodrigo
ikke dur? Og er det overhovedet en god idé at begynde at lege med andres følelser?

Pressen skriver:

»Dejlig humoristisk pigebog om genkendelige problemer. Anbefales.«

- Stine Veisegaard, Lektør

»En sjov historie om skilsmissebørn, venskaber, kærlighed og forviklinger.«
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