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venner og omgivet af teatertosser? Mennesker, der er så sære, at de synes det er den naturligste ting i verden

at mime et birketræ?

Efter en uheldig episode med et friluftsbad er Emmy meget mod sin vilje blevet deporteret til verdens ende,
nærmere bestemt Grønnevangens Dramaefterskole langt ude ved Vesterhavet.

Her er ingen tv-serier om eftermidddagen ingen café og slet ingen Kit. Til gengæld er der en masse piger med
etniske øreringe og hjemmedesiget tøj, der kan lide at siddei rundkreds og synge. Det er ikke altid lige sjovt

at være Emmy og føle sig anderledes.

Heldigvis er der lyspunkter i vis-skal-alle-sammen-være-venner-hele-tiden-ondskaben. Der er
værelseskammeraten Rakel, der er goth og som ikke er bange for at sige sin mening om noget som helst. Og
så der der Johan, som egentlig er en superirriterende jubelidiot, men som måske alligevel har et eller andet

særligt over sig...

"Dramaqueen i Vestjylland" er fjerde bog i Mette Finderups prisbelønnede serie om Emmy, der bor alene med
sin mor, og prøver at holde styr på verden og matematik fra livet.
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