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Lola & kalejdoskopet Janne Hejgaard Hent PDF Lolas liv er fyldt med bekymringer. Hendes lillebror er

meget syg, hun bliver chikaneret af sine klassekammerater, og så er der balladen med mobilen og pengene.
Og hvad med det, der blev ødelagt nytårsaften? Alt for mange tunge hemmeligheder, og hun har ikke nogen
at dele dem med. Ikke før hun finder dragehytten og den mystiske kvinde, som giver hende lov til at bruge
det hellige kalejdoskop – og som lytter til hende. ‘Gangsta Gals’ har fået Camilla som medlem, og hun har

gang i et hævntogt, som er mere ødelæggende, end hun regner med. Maria har også planer, hemmelige planer,
som Lola slet ikke ville bryde sig om, hvis hun kendte dem. Det værste er, når det går ud over en, man elsker
... Heldigvis er Vik stadig Lolas ven, og han opdager den ‘trylleformular’, som Lola kan bruge til at få løst

alle sine problemer. Det handler om at danse ...
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