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Uundværlige,

allerbedste, allerfortroligste bedsteveninder.
Eller - det var i hvert fald, hvad Emmy troede, men

efter at Kit er blevet kærester med Jannick fra
klassen, har hun overhovedet ikke tid til Emmy.

Alting drejer sig kun om Jannick og om at være sammen med ham, og Emmy er ved at blive vanvittig.

Emmy bliver nødt til at finde noget nyt at fylde den gode gamle Kit-tid ud med. Og helst noget, der er lidt
mere spændende end den matematikprøve og skovturen med far, der lurer om næste hjørne. 

De sjove dagbogsbøger om den helt almindelige Emmy fra Karleager er udgivet i 8 lande. Tredje bind "Den
bedste sommer – or not" i den populære serie har også vundet Orlaprisen i kategorien "Bedste Børnebog".  
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