
Let´s dance
Hent bøger PDF

Kirsten Ahlburg

Let´s dance Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver:

Hovedpersonen elsker at danse, han har gået til dans næsten hele sit liv. Han startede på danseskolen, da han
var 3 år, og siden han var syv har han danset med Sue. De er ikke kærester, men de kender hinanden ud og
ind. De har vundet mange priser sammen, og nu træner de for at vinde den næste konkurrence i Tyskland.

Efter den sidste træningstime cykler han hjem i den tætte trafik. En bilist overser ham i et sving - og bang! Alt
bliver sort. Han vågner op på hospitalet med et brækket ben. Han skal opereres og må vinke farvel til

Tysklands-turen. Kommer han til at danse igen?

Frilæsningsbøgerne i Cafe-serien er niveaumæssigt opdelt i en gul (lix 7-8), en rød (lix 8-10) og en lidt
sværere blå (lix 12-15) serie. Indholdsmæssigt er bøgerne til en vis grad opdelt i tøse- og knejteemner med

temaer hentet fra unges hverdag: fester, pc, chat, mobiler, venskaber, sorger og bekymringer mm.

Lektørudtalelsen lød blandt andet:

"Bøgerne er spændende og beskriver på en enkel forståelig måde situationer og problemer fra teenagelivet.
De er lette at læse, da teksten er skrevet med korte sætninger og i et enkelt sprog."

"Anbefales til PLC og folkebiblioteker."

Sidse Damgaard Boll, Lektørudtalelse juni 2016
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