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K niinku Klara 13 - Onko siellä joku? Line Kyed Knudsen Hent PDF Klara yöpyy koulussa luokkakavereitten
kanssa. Kaikki odottavat iltaa innokkaasti. Julia on ottanut mukaan pelin, jonka nimi on ‘Lasin henki‘. Hän

sanoo, että peliä pelatessa voi puhua henkiolentojen kanssa. Rosan ja Maloun mielestä se kuulostaa
pelottavalta. Kun ulkona alkaa raju ukonilma, Klara ei enää ole varma pelin hauskuudesta.

"K niinku Klara on helppolukuinen kirjasarja Klara-tytöstä ja hänen ystävistään. Kirjat käsittelevät
ystävyyttä, koulua ja kasvamista (ja vähän rakkauttakin), ja ne sopivat kaikille päähenkilön ikäisille

lukijoille."

Line Kyed Knudsen on syntynyt Kööpenhaminan esikaupungissa vuonna 1971 ainoana lapsena. Jo nuorena
hän rakasti näyttelemistä ja laulamista. Lukiossa hän valitsi musikaalis-matemaattisen linjan, ja ylioppilaaksi

päästÿään hän aloitti opinnot teatterikoulussa, muttei koskaan valmistunut sieltä vaan valmistui
kauppatieteiden maisteriksi. Hänen kirjallinen menestyksensä alkoi vuonna 2003, jolloin hän julkaisi
esikoisromaaninsa ja vuonna 2007 hänelle myönnettiin tanskalainen Gyldendalin Peppi-stipendi. Hän

kirjoittaa lasten- ja nuortenkirjoja ja opettaa luovaa kirjoittamista.
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henki‘. Hän sanoo, että peliä pelatessa voi puhua henkiolentojen
kanssa. Rosan ja Maloun mielestä se kuulostaa pelottavalta. Kun

ulkona alkaa raju ukonilma, Klara ei enää ole varma pelin
hauskuudesta.

"K niinku Klara on helppolukuinen kirjasarja Klara-tytöstä ja hänen
ystävistään. Kirjat käsittelevät ystävyyttä, koulua ja kasvamista (ja
vähän rakkauttakin), ja ne sopivat kaikille päähenkilön ikäisille

lukijoille."

Line Kyed Knudsen on syntynyt Kööpenhaminan esikaupungissa
vuonna 1971 ainoana lapsena. Jo nuorena hän rakasti näyttelemistä ja
laulamista. Lukiossa hän valitsi musikaalis-matemaattisen linjan, ja
ylioppilaaksi päästÿään hän aloitti opinnot teatterikoulussa, muttei

koskaan valmistunut sieltä vaan valmistui kauppatieteiden
maisteriksi. Hänen kirjallinen menestyksensä alkoi vuonna 2003,
jolloin hän julkaisi esikoisromaaninsa ja vuonna 2007 hänelle

myönnettiin tanskalainen Gyldendalin Peppi-stipendi. Hän kirjoittaa
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