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Kan du huske Jørdis. Altså, Jørdis uden ’H’! H’et gav hun nemlig til sin veninde Judit uden ’H’, som så blev
til Judith med ’H’ i den første bog Alarm: Ulv. Uvenner. Underbukser (ABC, 2014)

I opfølgeren Efterlyst: Klamme Harry og mig (ABC, 2015) endte Jørdis med at bruge en stor del af sin
juleferie sammen med Klamme Harry, som alle ellers hader.

Nu er Jørdis tilbage. Og hun synes ikke længere, at Harry er den klammeste dreng i verden. Langtfra. Nu er
Harry faktisk det bedste, Jørdis ved. Hun vil helst være helt tæt på ham. Hele tiden. Det lyder jo helt perfekt,

men det er det bare ikke. Og det er der flere grunde til:

1. Judith, Jørdis´ bedste ven, hader Harry. Hvis hun fortæller Judith om sine følelser for Harry, går verden
under, mindst! Derfor kan Harry og Jørdis kun være sammen om tirsdagen, hvor Judith går til basketball.

2. Der er flyttet en ny pige ind i huset overfor, og hun klæber til Harry som et gammelt plaster. Det værste er,
at han ser ud til at kunne lide det, og at han synes, hun er helt speciel.

3. Der er noget uhyggeligt ved den nye piges familie. En aften, hvor Jørdis kommer til at kigge ind ad deres
køkkenvindue, ser hun noget, som hun ville ønske, hun aldrig havde set!

Svenske Elin Lindell, der siden 2006 har illustreret og skrevet mere end ti børnebøger, skriver om alt det,
livet nu kan indeholde af kærlighed, venskaber, familiekonflikter og sociale problemer. Det hele er nu for det
meste godt og trygt og samtidig skrevet i en let og humoristisk stil, som også Lindells illustrationer bærer

præg af.

Lektørudtalelse:

Kort om bogen:
Jørdis er forelsket i Harry, men hun tør ikke fortælle det. Judith, Jørdis bedste veninde, hader nemlig Harry og
pigerne fra klassen synes, at han er klam. Men så får Harry en kæreste, der hedder Vilda. Pigebog fra 8-11 år.

Del af serie.

Beskrivelse:
I denne 3. bog om Jørdis bliver Harry pludselig kærester med Vilda, den nye pige, der er er flyttet ind i huset
overfor. Før i tiden synes Jørdis, at Harry var verdenshistoriens klammeste dreng, men nu er hun jaloux. Hun
forsøger på alle mulige tænkelige måder at vinde Harry tilbage. Hun får gode råd af sin sløjdlærer, kaster sten
på Harrys rude og lærer at spille trommer for at komme med i Harrys orkester. Jørdis forstår ikke, at Harry vil
være kæreste med Vilda. Vilda er ikke bare special og klæbende, der foregår også noget uhyggeligt ovre hos

Vilda. Det har Jørdis selv set gennem køkkenvinduet en aften.

Vurdering:
Sød, sjov og meget genkendelig historie om forelskelse og venskab, pinligheder og forviklinger i en ganske
normal 8-9-årig piges liv. Den svenske forfatter har selv tegnet billeder til bogen, og bogen er let at læse med

korte kapitler.

Andre bøger om samme emne/genre:
Bogen er efterfølger til Alarm - uvenner! Ulv! Underbukser! og Efterlyst - Klamme Harry og mig . Man
behøver ikke læse bøgerne i rækkefølge. Serien er for piger, der kan lide fx Line Kyed Knudsens "K for

Klara" bøger og Bente Bratlunds bøger om "Hanna & Emma".

Til bibliotekaren:
Anskaffes på linje med tidligere bind i serien.

Lektør: Marion Tirsgaard
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