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Populær i 9 nemme trin Sara Ejersbo Frederiksen Hent PDF Maja har været upopulær i sin klasse i 776 dage.
Det er lige så mange dage, som hun har gået i skole. Før kunne det være lige meget, men da hendes far en dag
kommer hjem og fortæller, at de skal være i Tanzania hele sommeren, og at Maja og hendes storesøster begge
må tage en veninde med, bliver det pludselig et problem. For hvem skal Maja tage med? Maja beslutter sig
for at gøre noget ved sagen, nu vil hun være populær. Hun downloader "Populær i 9 trin" fra nettet og går i
gang med at liste op, hvad der skal gøres. Men det skal vise sig, at det faktisk ikke er helt så let… Populær i

9 trin indgår i forlagets Zoom-serie og er en letlæst bog til piger fra 8 år.

 

Maja har været upopulær i sin klasse i 776 dage. Det er lige så
mange dage, som hun har gået i skole. Før kunne det være lige

meget, men da hendes far en dag kommer hjem og fortæller, at de
skal være i Tanzania hele sommeren, og at Maja og hendes

storesøster begge må tage en veninde med, bliver det pludselig et
problem. For hvem skal Maja tage med? Maja beslutter sig for at
gøre noget ved sagen, nu vil hun være populær. Hun downloader
"Populær i 9 trin" fra nettet og går i gang med at liste op, hvad der
skal gøres. Men det skal vise sig, at det faktisk ikke er helt så let…
Populær i 9 trin indgår i forlagets Zoom-serie og er en letlæst bog til

piger fra 8 år.
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