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Siv vender hjem 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.

Nogen har set Sivs og Robins nødraket, så Hans og Emil kommer med deres båd for at hente dem hjem. Siv er
glad for at tale sit eget sprog igen. Hun fortælle om hulen, dyrene og skibet.

Det er på tide at tage afsted. Det er ikke let at sige farvel til de to venner aben Peter og papegøjen Vic..
Målgruppe: Let at læse. Fra 7 år
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