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MIG - og fyrene er e-mails - breve, som en teenager skriver til vennerne på sin computer gennem et år.

MIG jager den helt rigtige fyr på Internettet og blander sig i snakken på chat-siderne. Men det er ikke så let at
få den rigtige date på Nettet - og slet ikke, når ens forældre, venner, chat-venner, gamle kærester og mormor

blander sig.

Efter en forrygende vinterferie rejser MIG ud i verden som Globetrotter og oplever med rygsæk, hvor svært
det er at finde Fyren, og hvordan tilværelsen er helt anderledes i de fattige lande.

MIG - og fyrene er en afslørende og humoristisk roman for både teenagere og deres forældre om en pige, der
bevæger sig fra Internettets cyberspace ud i den virkelige verden - og finder lidt mere af sig selv.

MIG - og fyrene er en selvstændig fortsættelse af dagbogsromanerne MIG - en pige og MIG - bli?r kvinde,der
begge er udkommet som lydbog. For dem har Lena Eilstrup fået den østrigske børnebogspris og Danmarks

Skolebiblioteksforenings Forfatterpris.

Rækkefølge i MIG’s dagbog

Mig - 365 dage i et pigeliv (1)

Mig - bli´r kvinde (2)

Mig - og fyrene (3)

” MIG - og fyrene” er indlæst som lydbog af Stine Prætorius
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