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Okay, Klip, Løb Majbritt Ajner Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog består af tre små historier:
Okay er historien om Jacobs togrejse fra Aarhus til København. I toget møder han en gammel mand, der bare

ikke vil holde op med at snakke. Hvad er der med ham?
Klip fortæller om Osman, der er i praktik hos en frisør. Frisøren klipper, og Osman må kun feje. Men da

chefen er ude, kommer Ali forbi, og han VIL klippes af Osman!
Løb handler om løberen Lasse, der gerne vil til fest med den smukke Anine. Men Lasse har lovet at tage med

til en anden fest, så nu er han nødt til at finde på noget .
Okay Klip Løb er tre små historier med en overraskende drejning og en del af serien fakta&fiktion for voksne

udlændinge, der er ved at lære dansk.
Bogen hører hjemme på seriens røde niveau der er målrettet undervisning og test på DU 3 modul 1 og DU 2
modul 2. Alle titler i fakta&fiktion er indtalt på faktaogfiktion gyldendal, hvor der også findes opgaver til

bøgerne.

 

Forlaget skriver: Denne bog består af tre små historier:
Okay er historien om Jacobs togrejse fra Aarhus til København. I

toget møder han en gammel mand, der bare ikke vil holde op med at
snakke. Hvad er der med ham?

Klip fortæller om Osman, der er i praktik hos en frisør. Frisøren
klipper, og Osman må kun feje. Men da chefen er ude, kommer Ali

forbi, og han VIL klippes af Osman!
Løb handler om løberen Lasse, der gerne vil til fest med den smukke
Anine. Men Lasse har lovet at tage med til en anden fest, så nu er

han nødt til at finde på noget .
Okay Klip Løb er tre små historier med en overraskende drejning og
en del af serien fakta&fiktion for voksne udlændinge, der er ved at

lære dansk.
Bogen hører hjemme på seriens røde niveau der er målrettet

undervisning og test på DU 3 modul 1 og DU 2 modul 2. Alle titler i
fakta&fiktion er indtalt på faktaogfiktion gyldendal, hvor der også

findes opgaver til bøgerne.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Okay, Klip, Løb&s=dkbooks

