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Jeg giver dig mit ord Annette Bjørg Hent PDF Mollys klasselærer, Sanne, har fået den ide, at der skal
udveksles kalendergaver i klassen og at hun skal bestemme, hvem, der skal give til hvem. Molly skal give til
Petrine og vil lave hende et armbånd, men hvorfor pokker er det Atle, der skal give hende. Den creepy fyr.
Han har været tre år i klassen, men hun kender ham overhovedet ikke og havde aldrig haft noget med ham at
gøre. Han sidder bare der bagest i klassen og gemmer sig bag sit lange pandehår. Mikkel brokker sig højlydt

over Sannes juleflip og mener, at hun glemmer, at de ikke er småbørn.

Altes gave til Molly starter som lidt af et mysterium, og som dagene går, kommer den til at fylde mere og
mere i Mollys bevidsthed. Hendes syn på Atle forandres, måske er han slet ikke så creepy og mærkelig ...
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