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Malou mag niet in de hut van de jongens komen. Ze zeggen dat ze stinkt. Klara vindt de jongens gemeen. Ze
vindt het zielig voor Malou. Maar wanneer Malou Lukas slaat, wordt iedereen heel boos op Malou. Nu weet

Klara plotseling niet meer wat ze er eigenlijk van vindt. Is het nog steeds zielig voor Malou?

K van Klara 6 - Nu is het oorlog!:

De jongens spelen oorlogje en Klara wil meedoen. Maar ze heeft Julie beloofd om kappertje te spelen. Dat is
saai. Klara kan niet stilzitten. Uiteindelijk ontsnapt ze, zodat ze een wapen kan maken. En dan wordt Julie

boos op haar ...

Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van
de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft

kinderen les in creatief schrijven.
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Malou mag niet in de hut van de jongens komen. Ze zeggen dat ze
stinkt. Klara vindt de jongens gemeen. Ze vindt het zielig voor

Malou. Maar wanneer Malou Lukas slaat, wordt iedereen heel boos
op Malou. Nu weet Klara plotseling niet meer wat ze er eigenlijk van

vindt. Is het nog steeds zielig voor Malou?

K van Klara 6 - Nu is het oorlog!:

De jongens spelen oorlogje en Klara wil meedoen. Maar ze heeft
Julie beloofd om kappertje te spelen. Dat is saai. Klara kan niet

stilzitten. Uiteindelijk ontsnapt ze, zodat ze een wapen kan maken.
En dan wordt Julie boos op haar ...

Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman
Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte]. In 2007



kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en
jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief schrijven.
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