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Et år i Paris Kirsten Ahlburg Hent PDF Lone er frisør. Hun bor i en lille lejlighed sammen med Jacob, der
snart bliver uddannet som kok. Jacob drømmer om sin egen restaurant, men vil først dygtiggøre sig ved at
arbejde et år som kok i Paris. Lone bryder sig ikke om tanken om at bo i Paris. Hun er glad for sit arbejde og
deres lejlighed, og hun er bange for, at hun vil savne sine forældre. Det er kun et år, men et år kan være lang
tid, hvis man er ked af det. Bogen er den første i serien om Lone og Jacob. Det starter med Et år i Paris,

fortsætter med Restaurant Petit og Tillykke, Kok i tv og slutter med Dåben. Bøgerne kan læses uafhængigt af
hinanden. Målgruppe: Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen samt voksne

læsesvage. Gratis opgaver findes på forlagets hjemmeside.
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