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Kanotour i Sverige? Og så sammen med morbror Karsten og hans to irriterende unger. Det kan ikke blive
meget værre, og Karla har bestemt ikke tænkt sig at gøre noget for at redde ferien. Hun har rigelig travlt med
at bekymre sig for, hvad der sker hjemme i Århus. Der er Amanda nemlig begyndt at lægge helt vildt an på

Oliver. Og her sidder Karla midt i ødemarken uden så meget som en mobiltelefon.
Som dagene går, viser det sig, at der er andre end Karla, der har svært ved at klare strabadserne med godt

humør. Det, der skulle have været en hyggelig familietur, bliver til en kamp, hvor alle kneb gælder.
Stikord: Kanutur, Sverige, familie, skilsmisse, første kærlighed, kærestesorg, forelskelse, sjove bøger,

ferielæsning
Forside: Kamilla Wichmann
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