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I tror aldrig på mig! Karen Videb\u00e6k Hent PDF "De snakkede alle sammen om de sjove og spændende og
dyre steder, de havde været. I Spanien! – På Mallorca! – Kanotur på Gudenåen! – Tunesien! – I spejderlejr! –
På Kreta! Det var ikke til at holde ud at høre på. Og helt galt blev det, da Bente sagde, at hun ikke havde

været nogen steder. Trine så godt, hvordan nogle af pigerne først kiggede på Bente og så på hinanden. Sådan
skulle de ikke kigge på HENDE! "Vi var i Samarkand," sagde Trine, inden hun havde nået at tænke sig om...
Trine roder sig indimellem ud, hvor hun ikke kan bunde. Det sker tit, fordi det bare er meget nemmere at

fortælle tingene, som man gerne ville have, at de var, i stedet for sådan som de egentlig var. Desværre ender
det tit med, at ingen tror på hende – også når hun siger sandheden! Karen Videbæk (1927-1997) var en dansk

forfatter og oprindeligt uddannet som lærer. Karen Videbæk er kendt for sine børnebøger.

 

"De snakkede alle sammen om de sjove og spændende og dyre
steder, de havde været. I Spanien! – På Mallorca! – Kanotur på

Gudenåen! – Tunesien! – I spejderlejr! – På Kreta! Det var ikke til at
holde ud at høre på. Og helt galt blev det, da Bente sagde, at hun
ikke havde været nogen steder. Trine så godt, hvordan nogle af

pigerne først kiggede på Bente og så på hinanden. Sådan skulle de
ikke kigge på HENDE! "Vi var i Samarkand," sagde Trine, inden
hun havde nået at tænke sig om... Trine roder sig indimellem ud,
hvor hun ikke kan bunde. Det sker tit, fordi det bare er meget

nemmere at fortælle tingene, som man gerne ville have, at de var, i
stedet for sådan som de egentlig var. Desværre ender det tit med, at
ingen tror på hende – også når hun siger sandheden! Karen Videbæk
(1927-1997) var en dansk forfatter og oprindeligt uddannet som

lærer. Karen Videbæk er kendt for sine børnebøger.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=I tror aldrig på mig!&s=dkbooks

