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Like Had luderen Johanna Nilsson Hent PDF Jonna og Gloria på 15 år er bedste veninder. De er ikke specielt
populære, men heller ikke blandt dem, der bliver mobbet. En dag danser de med skolens lækreste og mest

cool fyr til en fest. Han synes, de er helt o.k. – og endda lidt søde. Det er næsten for godt til at være sandt. Og
det viser det sig også at være! Ubehagelige kommentarer dukker pludselig op på Glorias blog, og på

Facebook oprettes der en ”Had luderen"-gruppe" om hende.

Gloria bliver så ked af det, at hun begynder at skære i sig selv. Jonna må gøre noget, inden det går galt for
Gloria, så hun beslutter sig til at gøre gengæld, for på nettet kan alting ske.

"Like Had luderen" er en ungdomsroman om internetmobning, om, hvor hurtigt rygter kan sættes i gang og
spredes, og om, hvordan bødlen pludselig kan blive offer – og omvendt.
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