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Anes værelse er ét stort rod. Hun får sig aldrig taget sammen til at rydde op. Hun lægger sine ting rundt
omkring og bruger en masse tid på at lede. Hendes værelse ser ud som om, der er faldet en bombe. Bo driller

hende tit, og så bliver hun sur. Bo har styr på det hele, og det gør hende endnu mere sur.

En morgen går der panik i Ane, for skoletasken er væk. Ane må gå i skole uden. Hun er meget ked af det.
Hun slæber sig af sted og ser hverken til højre eller venstre. I skolen griner de ad hende. Det er slet ikke sjovt.
Til sidst kan hun ikke holde det ud længere, så hun stikker af. Hvor skal hun tage hen? Skal hun hoppe på

toget til en anden by? Hvad skal hun gøre?

Bøgerne om den ukuelige Ane og hendes familie, handler om følelser, med gode og troværdige historier i et
genkendeligt miljø. Fortællingerne har sjove pointer, og de kan være anledning til en snak om relevante
temaer som f.eks sorg over at miste et kæledyr, hjemløse dyr, løsning af konflikter mellem søskende,

alderdom og død.

Egnet til begynderlæser, især piger på 8-10 år
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Anes værelse er ét stort rod. Hun får sig aldrig taget sammen til at
rydde op. Hun lægger sine ting rundt omkring og bruger en masse tid
på at lede. Hendes værelse ser ud som om, der er faldet en bombe.
Bo driller hende tit, og så bliver hun sur. Bo har styr på det hele, og

det gør hende endnu mere sur.

En morgen går der panik i Ane, for skoletasken er væk. Ane må gå i
skole uden. Hun er meget ked af det. Hun slæber sig af sted og ser

hverken til højre eller venstre. I skolen griner de ad hende. Det er slet
ikke sjovt. Til sidst kan hun ikke holde det ud længere, så hun stikker
af. Hvor skal hun tage hen? Skal hun hoppe på toget til en anden by?

Hvad skal hun gøre?

Bøgerne om den ukuelige Ane og hendes familie, handler om
følelser, med gode og troværdige historier i et genkendeligt miljø.
Fortællingerne har sjove pointer, og de kan være anledning til en
snak om relevante temaer som f.eks sorg over at miste et kæledyr,
hjemløse dyr, løsning af konflikter mellem søskende, alderdom og

død.
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