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masse super spændende noveller. Der er næsten alle slags genere. F.x fantasy, action, krimi, gyser osv. Og det
mest imponerende, er at de er lavet af to syvende klasser, på Rask Mølle skole. Eleverne har fået frit spil, i

forhold til at de selv måtte vælge emnerne til novellerne. Nogle af novellerne, er inspireret, af ting der er sket
i deres eget liv.

Novellerne er for alle, børn, unge, voksne og ældre.

Alle eleverne har mindst lavet en novelle hver, og nogle har lavet flere.
Vi har oversat nogle få af novellerne til engelsk, og en enkelt på spansk.

Grunden til at de har lavet denne novellesamling, er at de er ved at spare op til en klassetur i 8.

Alle pengene de tjener, går til deres klassetur.
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action, krimi, gyser osv. Og det mest imponerende, er at de er lavet
af to syvende klasser, på Rask Mølle skole. Eleverne har fået frit spil,
i forhold til at de selv måtte vælge emnerne til novellerne. Nogle af

novellerne, er inspireret, af ting der er sket i deres eget liv.
Novellerne er for alle, børn, unge, voksne og ældre.

Alle eleverne har mindst lavet en novelle hver, og nogle har lavet
flere.

Vi har oversat nogle få af novellerne til engelsk, og en enkelt på
spansk.

Grunden til at de har lavet denne novellesamling, er at de er ved at
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