
Adopted
Hent bøger PDF

Kirsten Ahlburg

Adopted Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Anne og Peter har adopteret en pige fra Korea. Dengang
hed hun Mi og boede på et børnehjem, fordi hendes mor var død og faderen stukket af før hun blev født. Nu
hedder hun Alice og bor sammen med sine adoptivforældre og lillebror i England. Hun har et godt liv, selv
om hun også bliver drillet med sit udseende. Da Alice bliver 12 år ændrer tingene sig. Hun begynder at læse
om Korea og vil ikke længere kalde Anne og Peter for mor og far, selv om de var ulykkelige over det. Det
spidser til med daglige skænderier. En bilulykke vender op og ned på det hele og sætter store følelser i gang.

Cafe-serien er niveaumæssigt opdelt i 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 de unges

hverdag: fester, pc, chat, mobiler osv. 
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