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Dags för kalas: Emilias födelsedagskalas! Alla tjejerna i klassen är
förstås bjudna. Eller ... har hon glömt någon? Möt Emilia och hennes
kompisar på lågstadiet! Marie Oskarsson berättar om deras liv på och

runt fritids i den fina serien "Vänner 4-ever". Det är början av
höstterminen i tvåan och Emilia ska snart ha sitt kalas. Hela

sommarlovet har hon tänkt på vad hon ska bjuda på, vad de ska leka
- och vilka som ska få komma. Emilia och pappa bor i en liten

lägenhet, alla i klassen kan inte få plats, så de har bestämt sig för att
bara bjuda tjejerna. De är tio flickor i klassen, därför har hon gjort i
ordning nio kalaskort som hon ska dela ut i dag. När alla har fått sina
kort inser hon att något är fruktansvärt fel: hon har ju glömt Julia,
den nya tjejen i klassen som började för bara någon vecka sen! "Hur
kunde du?!" undrar Mirjam, hennes bänkkompis, och de andra bara
stirrar. Nu vill säkert ingen komma på hennes kalas.På kvällen ser

pappa direkt att något är fel, och under fredagsmyset kryper det fram
vad som har hänt och det känns lite bättre. Men när Emilia ska sova
ser hon bara Julias ledsna ögon framför sig, som i en riktigt deppig
film ... Nästa morgonen ser pappa lurig ut: "Skynda dig och ät innan
Julia kommer", säger han. Vad har han hittat på? Så pinsamt! Då
ringer det på dörren ...En varm, tonsäker och lättläst skildring av
relationer och vardagsproblem.Tidigare har vi kunnat följa de fyra
kompisarna Emilia, Julia, Jack och Edvin i fem böcker i serien "Jack
och kärleken". I denna nya serie kommer vi att möta barn med olika
bakgrund, personlighet och intressen. Det finns många olika historier

om livet på fritids som väntar på att få berättas ...
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