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Solo Serien 6 Lisa Rossavik Rich Hent PDF Serie hvor alt kan ske - og sker! Serien består af enkeltbidrag fra
førende forfattere på børnelitteratur-området. Denne bog i serien er skrevet af børnebogsforfatteren Lisa

Rossavik Rich. Den er beregnet til større børn og unge, men har stadig en lav lix og et lavt lettal. Frank og to
andre drenge fra skolen har en “forretning” med at frarøve folk på gaden deres mobiltelefon og pung. En dag
er det Tine, der får frarøvet sine ejendele, da hun kommer forbi de tre drenge på sin cykel. Kan de stoppes?
Bogen er på 40 sider i A5 format i farver. Den er trykt på ekstra tykt papir for øget holdbarhed Hver bog

indeholder en selvstændig historie, og bøgerne kan læses i vilkårlig rækkefølge. Bøgerne har varierende let-
og lix. Denne bog i serien er illustreret af Nanna Marie Birch.
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