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Nogen følger efter mig, jeg kan mærke det. 

 
 

Er det Lipgloss Army? De hader mig, jeg hader dem. 

 
 

Siden lørdag aften har jeg kun tænkt på én ting: HÆVN!

 
 

I Pippis klasse er det pigerne Betty, Liva og Yin, der styrer det hele. Lipgloss Army, kalder Pippi dem. Engle
udenpå, men djævle indeni.

 
 

De har det rigtige tøj, det rigtige hår, de rigtige familier. Alt det, som Pippi ikke har.Og de har ikke tænk sig
at lade Pippi glemme det ét eneste øjeblik. 

 
 

Men til lørdagens klassefest gik de over stregen, og Pippi er opfyldt af sit ønske om at få hævn. Vil det lykkes
hende? Eller er det Pippis selv, der bliver taberen?

 
 

Død over Lipgloss Army af Marie Duedahl er en letlæst bog i lix 14 til børn på folkeskolens mellemste trin.
Bogen indgår i forlagets serie DYNAMO; den er sat op med store typer, og teksten understøttes af

illustrationer af Anne Godsk.

 
 

Ud over en spændende fortælling med et overraskende plot tvist, er bogen desuden et godt udgangspunk for
en snak om mobning og klikedannelser i klassen.

 
 

Forfatter Marie Duedahl har skrevet en lang række letlæste bøger til børn og unge.
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