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Soffy er en heks Flemming Jarlskov Hent PDF Soffy er en heks. Det tror hun i hvert tilfælde selv, og som
mange andre hekse er hun en lidt overset, ensom pige. Men da veninden Gitte forelsker sig i den
selvsikre Benne, der tilsyndeladende er komplet uinteresseret, får hun chancen for at vise sin
trolddomsmagt og brygger en ulækker elskovsdrik, der skal tvinge Benne i armene på Gitte.

Men de hemmelige kræfter er svære at styre! Også Bennes ven, Simon, drikker af elskovsdrikken, og
Soffy selv forelsker sig i Simon, der prøver at undgå hende. Spørgsmålet er nu: er hendes heksekunst

stærk nok til at vinde hans kærlighed?

Soffy er en heks er en bog om venskaber og forelskelse og om, hvor svært det er at få sine følelser bragt
på plads.

Flemming Jarlskov, f. 1947. Er lærer og skole- ungdoms-vejleder. Har foruden Soffy er en heks skrevet
kriminalromaner for voksne og ungdomsromanen Det er sådan man laver krig!
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