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Kim Larsen er en dansk musiker.

Han ser sej ud, og så tør han sige sin mening.

Han har også lavet en film, der hedder "Midt om natten".

Måske har du set filmen eller sunget med på nogle af hans sange?

Fagklub er navnet på en serie af fagbøger rettet mod de yngste læsere. Det er bøger om spændende personer
og emner fyldt med interessante fakta og gode historier. I serien fortælles blandt andet om Nadia Nadim,

Lukas Graham, Christopher og om at være youtuber.

Den danske forfatter Andreas Munk Scheller har skrevet et udvalg af både fag- og skønlitterære børnebøger.
Fælles for mange af Schellers udgivelser er emnet sport, og han har blandt andet skrevet den skønlitterære

serie om fodboldbrødrene Pep og Johan og bogen "Nadia Nadim" (2016) om den danske
fodboldlandsholdspiller.

 

Kender du Kim Larsen?

Kim Larsen er en dansk musiker.

Han ser sej ud, og så tør han sige sin mening.

Han har også lavet en film, der hedder "Midt om natten".

Måske har du set filmen eller sunget med på nogle af hans sange?

Fagklub er navnet på en serie af fagbøger rettet mod de yngste
læsere. Det er bøger om spændende personer og emner fyldt med
interessante fakta og gode historier. I serien fortælles blandt andet
om Nadia Nadim, Lukas Graham, Christopher og om at være

youtuber.

Den danske forfatter Andreas Munk Scheller har skrevet et udvalg af
både fag- og skønlitterære børnebøger. Fælles for mange af Schellers

udgivelser er emnet sport, og han har blandt andet skrevet den
skønlitterære serie om fodboldbrødrene Pep og Johan og bogen
"Nadia Nadim" (2016) om den danske fodboldlandsholdspiller.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kim Larsen&s=dkbooks

