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Frantz skal til klassefest Katrine Marie Guldager Hent PDF Endnu et bind i Frantz-serien af Katrine Marie
Guldager om et venskab mellem Frantz og Karl på godt og ondt.

Frantz skal til sin første klassefest hos Charlotte-Sofie. Frantz glæder sig, men hans ven Karl synes, at festen
er for pattebørn. Og det får han sagt så mange gange, at han næsten ødelægger festen. Især for Charlotte-
Sofie. Det finder Frantz sig ikke i, for han har et stort, blødt punkt for alle dem, der har lidt svært ved at
forsvare sig selv. Og det ender altid med en slåskamp. Mellem Frantz og Karl. Bliver festen reddet?

Frantz-bøgerne er for drenge og piger mellem 5-8 år. Både til selvlæsning og højtlæsning. Frantz skal til
klassefest er 10. bind i serien af Katrine Marie Guldager, som har en lang række anmelderroste titler til børn

og voksne bag sig.

Frantz-serien er illustreret af Rasmus Bregnhøi, der har illustreret til mange danske billedbøger.

Denne e-bog indeholder oplæsning og er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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