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Kok i tv Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Lone og Jacob har lige fået sønnen Emil. De elsker at gå
hjemme og nyde at være en lille ny familie.

Mens Jacob har orlov passer Peter restauranten. Der er meget travlt, så Jacob vil gerne kigge forbi og give et
lille nap med, for han savner sin restaurant. Men det bliver ikke kun den ene aften, han er væk fra Emil og

Lone.

Han bliver kontaktet af en mand fra tv. Han vil gerne have Jacob med i et program om unge kokke på vej.
Jacob bliver både glad og stolt. Lone er derimod knapt så begejstret, for det betyder, at Jacob ikke er ret

meget hjemme.

Bogen er en selvstændig fortsættelse af de 3 bøger om Lone og Jacob: Et år i Paris, Restaurant Petit og
Tillykke

Målgruppe:
Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen samt voksne læsesvage.

 

Forlaget skriver: Lone og Jacob har lige fået sønnen Emil. De elsker
at gå hjemme og nyde at være en lille ny familie.

Mens Jacob har orlov passer Peter restauranten. Der er meget travlt,
så Jacob vil gerne kigge forbi og give et lille nap med, for han savner
sin restaurant. Men det bliver ikke kun den ene aften, han er væk fra

Emil og Lone.

Han bliver kontaktet af en mand fra tv. Han vil gerne have Jacob
med i et program om unge kokke på vej. Jacob bliver både glad og
stolt. Lone er derimod knapt så begejstret, for det betyder, at Jacob

ikke er ret meget hjemme.

Bogen er en selvstændig fortsættelse af de 3 bøger om Lone og
Jacob: Et år i Paris, Restaurant Petit og Tillykke

Målgruppe:
Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen

samt voksne læsesvage.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kok i tv&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


