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Mig og min familie. Som stjerner Anja Hitz Hent PDF Rose drømmer om at være kendt. Derfor ser hun det
som sit livs mulighed, da hun og hendes store sammenbragte familie skal være med i en dokumentarserie.
Alle familiens medlemmer får mulighed for at vise, hvem de er, og hvad de kan. Men hvad er Rose egentlig
god til? Samtidig nyder Rose opmærksomheden i skolen, nu hvor hun snart bliver kendt. Selv Caroline vil
snakke med hende! Sammen med veninderne beslutter Rose sig for at være med i MGP - for så bliver hun da
kendt for noget!Mig og min familie. Som Stjerner er tredje bind i serien om Rose. En sjov, uhøjtidelig og
kærlig fortælling om familier i forandring. Bogen er gennemillustreret i farver af Kirsten Raagaard. Pressen
skriver: »Anja Hitz formår med denne bog at sætte spot på stjernefamiliers hverdag anno 2013 med alt hvad
den indeholder af glæder, udfordringer, skænderier, svigt og overraskelser. Fantastisk bog som får 5 stjerner
herfra.« ***** – IBbyheart, Blogger »Dette er ikke bare en sød historie om en drøm, der går i opfyldelse, men
en fin fortælling om, hvad der sker, når drømmen pludselig bliver til virkelighed, uden at man ved, hvem man
i virkeligheden er, eller måske kan blive til, når man får mediernes opmærksomhed. Bogen vender ærligt og
uhøjtideligt ønsket om at blive kendt lidt på vrangen uden at pege fingre hverken ad drømmen, eller ad

tvivlen, som kan melde sig, hvis ønsket er tæt på at gå i opfyldelse. Den stiller blot to simple og
usentimentale spørgsmål: Hvorfor egentlig? Og for hvad?« – Frederikke Winther, Weekendavisen »Læseren
får et troværdigt og levende indblik i personerne og deres liv sammen. Det understøttes af Kirsten Raagaards
atmosfærefyldte farveillustrationer, der som den velskrevne tekst, rummer humor og varme«  – Else Lerche,
Lektør  »I en tid, hvor kernefamilien nærmest ikke findes mere er [Som stjerner] en velkommen bog, der tager

nye familieformer op og er loyal over for dem.   – Femina 
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