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Atjuh-Asger og det store fodboldnys Jesper Tolstrup Hent PDF Asger er faktisk ret god til at spille fodbold -
hvis ellers ikke det var fordi, at han hele tiden skal nyse. Lige når han får den store målchance, begynder det
at klø i næsen - og så »Athuuuh«! Nogle gange kan han næsten heller ikke få vejret, og så må han standse op
midt på banen. Asger er godt træt af det. Og de andre drenge på holdet bliver sure, når han spiller dårligt. Så
får Asgers mor en mistanke: Måske er Asger slet ikke bare forkølet. Måske har han allergi? Det skal de have
tjekket henne hos lægen. Men Asger har overhovedet ikke lyst til at komme til lægen. Faktisk er han lidt

bange. »Alogi« - hvad mon det er? Måske er det farligt? ... Men han vil gerne kunne spille fodbold igen - han
vil vise alle de andre, hvad han kan på det grønne græs. Mon lægen kan hjælpe? Mon det gør ondt? Mon...
Masser af danske børn har allergi eller astma. Lær dit barn at forstå denne almindelige lidelse - hos sig selv

eller andre.
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målchance, begynder det at klø i næsen - og så »Athuuuh«! Nogle
gange kan han næsten heller ikke få vejret, og så må han standse op
midt på banen. Asger er godt træt af det. Og de andre drenge på
holdet bliver sure, når han spiller dårligt. Så får Asgers mor en
mistanke: Måske er Asger slet ikke bare forkølet. Måske har han
allergi? Det skal de have tjekket henne hos lægen. Men Asger har
overhovedet ikke lyst til at komme til lægen. Faktisk er han lidt

bange. »Alogi« - hvad mon det er? Måske er det farligt? ... Men han
vil gerne kunne spille fodbold igen - han vil vise alle de andre, hvad
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barn at forstå denne almindelige lidelse - hos sig selv eller andre.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Atjuh-Asger og det store fodboldnys&s=dkbooks

