
Fuld fart festival
Hent bøger PDF

Daniel Zimakoff

Fuld fart festival Daniel Zimakoff Hent PDF Forlaget skriver: På en ferie har vennerne Mads og August mødt
to jyske piger, og nu inviterer pigerne dem til Skanderborg Festival. Der er ikke noget drengene hellere vil,
men det er lettere sagt end gjort. De mangler nemlig både tilladelse fra forældrene OG penge! Men August

har en søster, Sally, på 18, og hun tilbyder til drengenes store overraskelse at hjælpe dem.

Som i en roadmovie drøner de tre i forældrenes bil ud ad E20 ... men på en rasteplads på Fyn støder de ind i
nogle hardcore rockertyper i en nasty BMW ... Når de nogensiden frem til Skanderborg og pigerne?

Dingo Ung Roman er en ny serie til unge - primært drenge, som har brug for bøger med fart og nerve, en
enkel rød tråd og alderssvarende indhold. Serien er inddelt i 3 niveauer.
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