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forelskelser, om små løgne og store hemmeligheder. Serien, der er fuldstændig hestefri, skydes i gang med de

to første bøger op til vinterferien.

KNUS-klubben handler om de fire veninder Mille, Ursula, Kamilah og Selma, der deler alt med hinanden.
Det vil sige – næsten alt. De andre ved for eksempel ikke, at Ursulas mor ligger derhjemme under dynen med
en depression. De ved heller ikke, at de gaver, hun har med til de andre, er ting hun stjæler i H&M. Eller at

Milles forældre måske skal skilles. Eller at Kamilah er forelsket i den samme fyr som Selma …

Serien, der henvender sig til piger fra 10 år og opefter, er opbygget ligesom en tv-serie med hurtige klip
mellem scenerne og meget dialog.

KNUS-klubben er allerede solgt til filmatisering. Første ’sæson’ består af fire bøger, der alle udkommer i
2012. De to første bøger i serien Lipgloss og løgne (bind 1) og Kys og hemmeligheder (bind 2) udkommer i

februar.
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