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hundeshowet, og hun er sikker på, at Banana vinder. Inden længe vil Banana blive berømt – og det vil Anna

derfor også!

Men da Annas to bedste veninder, Sadie og Isabel, foreslår, at de alle tre skal deltage i konkurrencen sammen
med Banana, er Anna ikke helt tilfreds. Hun ved ikke, om hun har lyst til at dele Banana – eller rampelyset –

med sine to veninder.

Hvordan kan hun vinde titlen sammen med Banana, men stadig være en god veninde?

Mød Anna, hendes søde hund, Banana, og alle veninderne i denne serie til de 6-9-årige.

Anica Mrose Rissi er en amerikansk børnebogsforfatter, der står bag den populære serie "Anna, Banana", som
er blevet et stort hit blandt børn verden over. Inden Anica Mrose Rissi blev fuldtidsforfatter, arbejdede hun

som redaktør på et forlag.
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