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Banditten Enok Viveca Lärn Hent PDF Mimmi er syv år gammel og skal begynde i 2.klasse. Det er herligt at
gå i 2.klasse, for dem i første er nogle små pattebørn. Det synes Roberta, Mimmis bedste veninde, i hvert fald.
Roberta er noget ældre og går allerede i 4.klasse. Det er hende, der finder på, at de to piger skal udspionere
den hemmelighedsfulde skomager Enok. Nogle gange forsvinder han nemlig op i skoven med en stor, tung
rygsæk. Mimmi synes, at det hele er meget mystisk, og du kan læse mere om det i hendes nye dagbog.

Viveca Lärn (f.1944) er én af de mest læste og anerkendte svenske børnebogsforfattere i nyere tid. Hun har
udgivet over 40 børnebøger og har modtaget flere priser herunder den prestigefyldte Astrid Lindgrenpris.

Bøgerne om Mimmi og Eddie er blandt hendes mest kendte og læste børnebøger.

Bøgerne om Mimmi er en sjov og spændende børnebogsserie til børn i 5-9 årsalderen. Serien handler om
pigen Mimmi, der bor med sine forældre i Sverige. I bøgerne fortæller Mimmi om sin hverdag, sin veninde

Roberta og alle deres sjove oplevelser sammen. Alle bøgerne kan læses selvstændigt.

 

Mimmi er syv år gammel og skal begynde i 2.klasse. Det er herligt at
gå i 2.klasse, for dem i første er nogle små pattebørn. Det synes
Roberta, Mimmis bedste veninde, i hvert fald. Roberta er noget

ældre og går allerede i 4.klasse. Det er hende, der finder på, at de to
piger skal udspionere den hemmelighedsfulde skomager Enok. Nogle
gange forsvinder han nemlig op i skoven med en stor, tung rygsæk.
Mimmi synes, at det hele er meget mystisk, og du kan læse mere om

det i hendes nye dagbog.

Viveca Lärn (f.1944) er én af de mest læste og anerkendte svenske
børnebogsforfattere i nyere tid. Hun har udgivet over 40 børnebøger
og har modtaget flere priser herunder den prestigefyldte Astrid

Lindgrenpris. Bøgerne om Mimmi og Eddie er blandt hendes mest
kendte og læste børnebøger.

Bøgerne om Mimmi er en sjov og spændende børnebogsserie til børn
i 5-9 årsalderen. Serien handler om pigen Mimmi, der bor med sine
forældre i Sverige. I bøgerne fortæller Mimmi om sin hverdag, sin

veninde Roberta og alle deres sjove oplevelser sammen. Alle
bøgerne kan læses selvstændigt.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Banditten Enok&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


