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Otto si'r risotto Dorte Schou Hent PDF Forlaget skriver: Denne serie handler om Otto, der er stærkt på vej ind
i puberteten. Han gider ikke skolen, men vil gerne kigge på Tildes bryster og spille med i hendes band.

Resten er faktisk ret lige meget. Han hoved duer ikke til mere lige nu!

Jeg har prøvet at spørge min far om det med, hvorfor piger så tit bliver sure.
„Piger?“ svarede han.

„Ja, du ved … før var de ligesom okay. Altså man kunne … lege med dem, eller … Men nu er de ligesom …
for eksempel Tilde …“ Jeg havde allerede sagt alt for meget.

„Tilde,“ svarede min far. „Ja, hun er en sød pige!“
Nej far. Ikke sød. Hun er sur. Og selvfølgelig også sød. Jeg gav op. Nogle ting er man selv nødt til at finde ud

af.

Serien om Otto er udgivet i Læs løs 9 og med en lix på 18.
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