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Meget mærkeligt, Mynthe! Dorte Roholte Hent PDF Efter sin 13 års fødselsdag kan Mynthe ikke blot læse
folks tanker og sanse ting, der vil ske i fremtiden, hendes drømme går også nogle gange i opfyldelse. Det
gælder forældrenes skilsmisse, flytningen og den nye skole. Men bliver hun virkelig veninde med den

afvisende Yasmin, og kommer hun til at kysse med den spændende Markus? For hvad så med Oliver? Og …
er det alle hendes drømme, der bliver til virkelighed?

Endnu en spændende bog om mystiske Mynthe med de overnaturlige evner.

LEKTØRUDTALELSE
"En fin og spændende beskrivelse af noget helt almindeligt parret med et tilpas stænk af det overnaturlige. 3.
del holder standarden fra de første to bind. Et præcist sprog, troværdige figurer i et troværdigt miljø, og så er

der altså også amoriner i luften. Bogen er i samme smukke udstyr som seriens øvrige bind"
- Lektør: Elisabeth Bennetsen

TEKSTUDDRAG
"Deroppe bor ham Markus og hans mor og hans lillesøster Malou."

„Dér, hvor gardinerne er trukket for?"
„Mm, det er de næsten altid, i hvert fald om dagen."

Hans mor er deroppe. Hun er bange. Mynthe måtte næsten gøre vold på sig selv for at lade være med at glo
mere på vinduerne og følge med Yasmin.
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