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Obamas DNA Linda Lassen Hent PDF Malene er utilfreds med sit udseende – den brede næse, de lidt for

store tænder og de brune øjne. Øjnene er egentlig pæne nok, men håret! Hun hader de mørke krøller. Julie har
godt nok sagt, at hun ligner Obamas datter, og det er der jo noget om. Hendes mor havde jo også været

samme sted som Obama engang. Kunne hun være i familie med Obama? Der er kun én måde at finde ud af
det på. Hun må skaffe noget af Obamas dna. Malene udtænker en plan sammen med Kedde og Emma. De kan
jo ikke bare skrive til ham. Det letteste er, hvis Malene kan komme i nærheden af ham, og det er måske ikke
helt umuligt. Obama kommer til Danmark, og de tre ved, hvor han skal bo. De laver en plan, så de kan skaffe
en af hans sko eller sokker. En historie om teenagere, deres forhold til hinanden, følelser - og så et mageløst

projekt.
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