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»Han tog min hånd og gav mig et kys på munden.
Det skete så hurtigt, at jeg slet ikke kunne nå at reagere. Tænk, jeg fik mit første kys!« Nice eller nederen er
en bog til tween-piger, som er på vej ind i den første pubertet. Hidtil har de fleste bøger om pubertet været
målrettet 13-årige og opefter, men pigerne mærker i dag hormonerne langt tidligere. Ofte før de er fyldt 10 år.
Pigerne begynder langt tidligere at få bryster end for blot 15 år siden. På bare 15 år er gennemsnitsalderen for
begyndende bryster faldet med et år, ligesom pigerne også får menstruation tidligere. En læge fortæller f.eks.,
at 1/3 af pigerne får menstruation som 11-årige. Derfor er der nu brug for bøger om pubertet, der henvender
sig til den aldersgruppe. Nice eller nederen er målrettet disse piger. De er stadig børn, men alligevel har de de
første kropslige tegn på at blive voksne. Det kan nogle gange føles godt, andre gange er det ikke rart. Nice
eller nederen, som pigerne siger. Bogen er skrevet af Kirsten Ahlburg, som er uddannet psykoterapeut og har
haft egen klinik i 15 år, hvor hun specialiserede sig i parforhold og seksualitet. Hun er forfatter til fagbogen
Ikke i aften, skat! og romanen Stolen for døren. Begge bøger beskræftiger sig med emnet parforhold og
seksualitet. Desuden har hun gennem en lang årrække være psykologi- og samlivsskribent i diverse blade og
aviser samt brevkasserådgiver i såvel ugeblade som ungdomsblade. Bogen er illustreret af Vivi Barsted, som
blandt meget andet har lavet opgaver for Børns Vilkår.

jun 2007 Til en Strand feste senere hen. 000 med billeder. Men vi havde jo ikke regnet ud af det er pænt
nederen at dele et træk i stykket med en en økse. Uden at jeg selvfølgelig ved det, så kunne det godt se sådan
ud.
com eller Bog&Idé. Stadig fikseret til korset, tog han hende brutalt, og fra at have været tættere på sin
smertegrænse end nogen sinde, var alt vendt hundrede og firs grader. She grew up in a little city with her
parents and two brothers, she loved to sing, draw, act, dance and entertain. Og som alligevel kan lide at træne,
dog helst ridning, for det er sjovere end at stå og rykke i noget jern eller løbe på et bånd. Vi gad ikke at gå så
langt med det, vi var kun 400 Meter fra vandet der.
com eller Bog&Idé. 000 med billeder. Den fås i alle boghandlere og vil du handle på nettet, kan du bl. Hey:)
Mit navn er Cecilie (Cille). Hey:) Mit navn er Cecilie (Cille). Uden at jeg selvfølgelig ved det, så kunne det
godt se sådan ud. Vi gad ikke at gå så langt med det, vi var kun 400 Meter fra vandet der. så det tog vi på
skift imens vi grillede pølser og spyttede Jeagermeister på bålet. Helt klart A. – Kommer der fra en doven
hund, med munden fyldt med søde tænder.

