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Siv og havet Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Siv-bøgerne handler om Siv, som strander på en øde
ø. Vi følger hende i hendes bestræbelser på at overleve uden huse og mennesker - omgivet af venlige, men
også farlige dyr. Mange børn fantaserer om, hvordan det er at strande på en øde ø. Nu kan de følge Siv og

opleve, hvordan hun klarer det.

Titlerne udkommer i en naturlig rækkefølge, men de kan læses uafhængigt af hinanden.

Det er nat. Siv sover godt i sin hule. Uden for hulen blæser og regner det. Siv mærker ikke noget. Hun sover i
mange timer. Så vågner hun. Hun hører et skrig.

Siv ser sig om. Det er svært at se noget, fordi det er helt mørkt. Men hun kan mærke noget. Hun er helt våd.
Uvejret får havet til at stige. Bølgerne er store og vandet løber ind i hulen. Hun må væk.. Målgruppe: Let at

læse. Fra 7 år

 

Forlaget skriver: Siv-bøgerne handler om Siv, som strander på en
øde ø. Vi følger hende i hendes bestræbelser på at overleve uden
huse og mennesker - omgivet af venlige, men også farlige dyr.

Mange børn fantaserer om, hvordan det er at strande på en øde ø. Nu
kan de følge Siv og opleve, hvordan hun klarer det.

Titlerne udkommer i en naturlig rækkefølge, men de kan læses
uafhængigt af hinanden.

Det er nat. Siv sover godt i sin hule. Uden for hulen blæser og regner
det. Siv mærker ikke noget. Hun sover i mange timer. Så vågner hun.

Hun hører et skrig.

Siv ser sig om. Det er svært at se noget, fordi det er helt mørkt. Men
hun kan mærke noget. Hun er helt våd. Uvejret får havet til at stige.

Bølgerne er store og vandet løber ind i hulen. Hun må væk..
Målgruppe: Let at læse. Fra 7 år
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