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årig pige. Det påstår hun i hvert fald selv, og hentyder til sin meget mærkelige familie, blandt andet bestående
af en søskendeflok, hvor den ældste søster lider af rengøringsvanvid, den anden søster til gengæld er et

rodehoved med en svaghed for genbrugstøj og en lillebror, der er helt besat af dyr og gør sit ypperste for at
omdanne familiens hjem til en zoo. Med sådan en familie kan det dog godt være sin sag at være helt normal -
mener Ally. Allys liv er en absolut pigeserie. De handler alle om Ally (7. klasse, vist) og hendes venner og
noget mærkelig familie. Hendes mor er bortrejst og har ikke været hjemme i 4 år, men hun sender nogle
gange et par svævende postkort om, hvor hun er. Den yngste storesøster, Birka, er meget flippet og har en
lidenskab for glimtende, lysende og flippede ting (se hendes værelse, eller hende selv). Lillebror Tor er

dyreelsker og har faktisk forvandlet det lille hus til et dyrehjem/ -hospital. Faren er cykelsmed og meget stille.
Ældste storesøster er Linn, som altid er meget stilren og perfekt i sit udseende, og så har hun en ven - og kun
ven - ved navn Alfie, som er Allys drømmerprins. Og Ally?... hun er i modsætning til resten af familien ret

normal. Interesserer sig for venner, shopping, råhygge og (selvfølgelig!) drenge. Bøgerne handler om
almindelige problemer, som klassens nye pige, venner og kærester, men tilsat krydderi af vennerne og den

særprægede familie

 

Ally er en ganske almindelig 13-årig pige. Det påstår hun i hvert fald
selv, og hentyder til sin meget mærkelige familie, blandt andet
bestående af en søskendeflok, hvor den ældste søster lider af

rengøringsvanvid, den anden søster til gengæld er et rodehoved med
en svaghed for genbrugstøj og en lillebror, der er helt besat af dyr og
gør sit ypperste for at omdanne familiens hjem til en zoo. Med sådan
en familie kan det dog godt være sin sag at være helt normal - mener
Ally. Allys liv er en absolut pigeserie. De handler alle om Ally (7.
klasse, vist) og hendes venner og noget mærkelig familie. Hendes
mor er bortrejst og har ikke været hjemme i 4 år, men hun sender
nogle gange et par svævende postkort om, hvor hun er. Den yngste
storesøster, Birka, er meget flippet og har en lidenskab for glimtende,

lysende og flippede ting (se hendes værelse, eller hende selv).



Lillebror Tor er dyreelsker og har faktisk forvandlet det lille hus til et
dyrehjem/ -hospital. Faren er cykelsmed og meget stille. Ældste
storesøster er Linn, som altid er meget stilren og perfekt i sit

udseende, og så har hun en ven - og kun ven - ved navn Alfie, som er
Allys drømmerprins. Og Ally?... hun er i modsætning til resten af
familien ret normal. Interesserer sig for venner, shopping, råhygge

og (selvfølgelig!) drenge. Bøgerne handler om almindelige
problemer, som klassens nye pige, venner og kærester, men tilsat

krydderi af vennerne og den særprægede familie
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