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Kaos og kolonihave Mette Veds\u00f8 Hent PDF Alt er kaos hjemme hos Kamal. Hans mormor er flyttet ind,

og han må dele værelse med sin lillebror, Omar. Mormors veninder larmer i stuen, og Omars irriterende
venner fylder hele værelset. Kamal ville ønske, at han var lige så heldig som Kamma. I Kammas

kolonihavehus er der fred og ro, og hendes mormor bor på plejehjem. Heldigvis har Kamal sin gode ven, Jes.
Jes er altid fuld af gode ideer, og som altid har han et forslag til, hvordan der atter kan blive ro og orden.
Pressen skrev: »Mange børn vil sikkert sætte pris på en perfekt slutning. Illustrationerne er farvestrålende
kollager. De arbejder fint sammen med fortællingen og giver den kant.« - Mads Overmark, Lektør »Bogen er

meget velegnet til fritidslæsning/læsetræning for læsere på 9-10 år.« - Kurt Kristensen, Børn & Bøger
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