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Salmas første sne Morten D\u00fcrr Hent PDF Salma er et uledsaget flygtningebarn, og bor i en flygtningelejr
et sted i Danmark, hvor hun venter på, at hendes onkel skal komme og hente hende. Hendes kæreste eje er en
rød taske, hvor hun gemmer sin onkels adresse. En morgen vågner hun op til sin første sne. Hun og alle de

andre børn i lejren leger i sneen hele dagen, men da hun kommer i seng om aftenen, opdager Salma, at tasken
er væk. Den ligger i en snedrive et sted. Salma bliver dybt ulykkelig. Hvordan skal hun nu finde sin onkel?
Bogen kan ses som en selvstændig opfølgning på Slip aldrig Samiras hånd og Da Fatima blev fugl, der begge
handler om at være ny i Danmark. Det er en rørende historie, fortalt i børneniveau og i et letlæst sprog. OBS.
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Salma er et uledsaget flygtningebarn, og bor i en flygtningelejr et
sted i Danmark, hvor hun venter på, at hendes onkel skal komme og
hente hende. Hendes kæreste eje er en rød taske, hvor hun gemmer
sin onkels adresse. En morgen vågner hun op til sin første sne. Hun
og alle de andre børn i lejren leger i sneen hele dagen, men da hun
kommer i seng om aftenen, opdager Salma, at tasken er væk. Den
ligger i en snedrive et sted. Salma bliver dybt ulykkelig. Hvordan
skal hun nu finde sin onkel? Bogen kan ses som en selvstændig

opfølgning på Slip aldrig Samiras hånd og Da Fatima blev fugl, der
begge handler om at være ny i Danmark. Det er en rørende historie,
fortalt i børneniveau og i et letlæst sprog. OBS. Denne e-bog er
udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide
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