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from school.
She shouts,
"Hi, mum!"

No one answers"

Letlæst bog på engelsk om den 8-årige Molly, der er vred på sin mor. Mor har glemt, at de skulle i biografen
sammen, så Molly beslutter sig for at løbe hjemmefra. Men det er mørkt udenfor, og Molly føler sig alene ...

Du kan vælge at få bogen læst op for at lære den engelske udtale.

Bogen er illustreret og egnet til de 6-9-årige børn, der kan læse lidt længere tekster på engelsk.

"Molly Runs Away" er del af serien De små stribede ENGELSK. Bøgerne sat med stor, åben og let læsbar
typografi, svære ord er oversat med gloser på samme side som ordet, og af og til også illustreret.

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

 

"Molly is home
from school.
She shouts,
"Hi, mum!"

No one answers"

Letlæst bog på engelsk om den 8-årige Molly, der er vred på sin mor.
Mor har glemt, at de skulle i biografen sammen, så Molly beslutter
sig for at løbe hjemmefra. Men det er mørkt udenfor, og Molly føler

sig alene ...

Du kan vælge at få bogen læst op for at lære den engelske udtale.

Bogen er illustreret og egnet til de 6-9-årige børn, der kan læse lidt
længere tekster på engelsk.

"Molly Runs Away" er del af serien De små stribede ENGELSK.
Bøgerne sat med stor, åben og let læsbar typografi, svære ord er
oversat med gloser på samme side som ordet, og af og til også
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