
Rose og Zainab
Hent bøger PDF

Puk Krogsøe

Rose og Zainab Puk Krogsøe Hent PDF ""Nå, er du begyndt at være sammen med Zainab?" Frida smiler og
kigger ned på Rosas negle. "Er det hende, der har lavet dem der?"

"Ja, hun er vildt god til det," svarer Rose og ved ikke helt, hvad hun skal forvente næstefter.

"Må hun godt tage tørklædet af?"

Åh, nej, Rose magter ikke det her. Hvorfor skulle Frida også lige komme forbi?

"Hun skulle bare lige rette på tørklædet. Det var gået løst."

"Helt ærligt, tror du selv på det? Jeg så da godt, hvordan I hoppede."

"Og hvad så, det var lidt varmt ikke. Så Zainab svedte. Det tror jeg måske også, du ville gøre."

"Slap dog af," udbryder Frida med et overlegent smil. Jeg spurgte jo bare. Jeg er da ligeglad. Jeg går heldigvis
ikke med tørklæde. Men hun må jo ikke sådan tage det af vel?""

Rose har sommerferie. Både Klara, Stephanie og Sigurd er taget af sted, og Rose keder sig derhjemme. Men
en dag skrive Zainab til hende, og de to piger udvikler et tæt venskab på trods af deres forskellighed. Det

giver problemer, da Rose overtaler Zainab til at gøre ting, hun ikke plejer at gøre. Og Frida, som ikke bryder
sig om, at de to piger er blevet veninder, blander sig også. Heldigvis har Rose Morten og Ali på sin side. Men

er det nok, når problemerne bliver virkelig alvorlige?

Puk Krogsøe (f. 1974) er uddannet folkeskolelærer og debuterede med Sommerfugle-serien om Rose. Puk
Krogsøe kender sin målgruppe godt gennem sit arbejde som lærer og rammer plet både sprogligt og

indholdsmæssigt i forhold til målgruppen.

 

""Nå, er du begyndt at være sammen med Zainab?" Frida smiler og
kigger ned på Rosas negle. "Er det hende, der har lavet dem der?"

"Ja, hun er vildt god til det," svarer Rose og ved ikke helt, hvad hun
skal forvente næstefter.

"Må hun godt tage tørklædet af?"

Åh, nej, Rose magter ikke det her. Hvorfor skulle Frida også lige
komme forbi?

"Hun skulle bare lige rette på tørklædet. Det var gået løst."

"Helt ærligt, tror du selv på det? Jeg så da godt, hvordan I hoppede."

"Og hvad så, det var lidt varmt ikke. Så Zainab svedte. Det tror jeg
måske også, du ville gøre."



"Slap dog af," udbryder Frida med et overlegent smil. Jeg spurgte jo
bare. Jeg er da ligeglad. Jeg går heldigvis ikke med tørklæde. Men

hun må jo ikke sådan tage det af vel?""

Rose har sommerferie. Både Klara, Stephanie og Sigurd er taget af
sted, og Rose keder sig derhjemme. Men en dag skrive Zainab til
hende, og de to piger udvikler et tæt venskab på trods af deres

forskellighed. Det giver problemer, da Rose overtaler Zainab til at
gøre ting, hun ikke plejer at gøre. Og Frida, som ikke bryder sig om,
at de to piger er blevet veninder, blander sig også. Heldigvis har
Rose Morten og Ali på sin side. Men er det nok, når problemerne

bliver virkelig alvorlige?

Puk Krogsøe (f. 1974) er uddannet folkeskolelærer og debuterede
med Sommerfugle-serien om Rose. Puk Krogsøe kender sin

målgruppe godt gennem sit arbejde som lærer og rammer plet både
sprogligt og indholdsmæssigt i forhold til målgruppen.
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