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Jeg er Marlena Evensen. Jeg er fjorten år, og har min egen blogg og trenger desperat en kjæreste!
Mamma har endelig fått kontrakt på boka si og vi skal på sydentur!Hurra! Men: Jeg får bare lov til å
ha med én venninne. Én! Hvem skal jeg velge? Emma eller Minda? Og viktigst av alt: Kommer det
til å være noen kjekke gutter der?
Ingunn Aamodt er en norsk forfatter og illustratør. Hun er også utdannet som lærer I kunst og
håndverk. Hun er født 19 august 1965 i Honningsvåg. Hun har også jobbet med å være
avdelingsleder I en barnehage. Men nå jobber hun fulltid på å være forfatter. I 2006 ble hun
nominert til Brageprisen med boka si Tutankhamon.

Boka handler om Marlena Evensen som går på Ungdomsskole. Hun har to beste venner som
heter Emma og Minda. Moren hennes er ferdig med å skrive en bok og fått kontrakt. Så de skal
dra til syden. Men Marlen får bare lov til å ha med en venninne. Hun tenker hele tiden på lemper
og ulemper. Tilslutt velger hun Minda. Emma blir litt sint men det går fort over. Når de har kommet
på hotellet og skal spise middag så ser de Emma og er med henne resten av ferien. De drar på
stranda og møter tre gutter. De krangler litt om hvem skal få hvem. Men alle liker Ernst! Men til
slutt blir det Marlena som får han og alt blir bra og så drar de hjem.

Jeg likte at forfatter klarte å gjøre det så realistisk og spennende. Det jeg ikke likte var at jeg synes
at boka gikk litt tregt. Jeg vil anbefale boken til 8-13. Jeg synes boka var veldig morsom og
spennende. Jeg vil gi boka terningkast 6.
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