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Daras kæmpe drama Emma Shevah Hent PDF 11-årige Dara er den fødte skuespiller! Det synes hun i hvert
fald selv. Så da hun ikke får hovedrollen i skolens musical mistænker hun, at det måske skyldes, at hun ikke
helt ligner de andre fra klassen. Hun er nemlig adopteret fra Cambodia. Og hvorfor er der egentlig aldrig

nogen med i alle de store Hollywood-film, der ligner hende? Dara er ikke typen, der giver op, så hun lægger
en plan, der skal ændre ikke bare skolen, men hele verden. Men måske kunne det være en god idé også at

lære at spille skuespil? Dara nægter at gå til drama - hvorfor spilde tid på det, når man er et naturtalent? - men
en dygtig lærer får hende på sporet af, at det somme tider kan være et godt supplement til at ændre på verden,

at man også lærer lidt om sig selv ...
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