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rekord, som ikke kan slås af nogen: Han skal blive verdens mest negative person. Ideen er nyskabende. Den
er genial. Og den er helt utrolig svær at gennemføre - selv om Dick viser et helt enestående talent for det
negative! Kærlighed og kaos - og kunsten at være negativ er en bog om store ideer, møder som ikke skal
finde sted og en fest, som bliver historisk. en pæn portion opmærksomhed fra de voksne (negativ) og mere
opsigtsvækkende også fra sine jævnaldrende klassekammerater (positiv), som møder Dick med stigende

nysgerrighed: Han er kreativt uforudsigelig! Uddrag af lektørudtalelse: Kort om bogen: Dick har besluttet sig
for at sætte en rekord som ingen andre kan slå: han vil være verdens mest negative person. Men hans plan
viser sig snart at være helt utrolig svær at gennemføre Beskrivelse: Her i bogen møder vi drengen Rickard,
som mest kaldes Dick, og som har sat sig for at blive optaget i Guinness rekordbog som det mest negative

menneske. Han er godt klar over, at den slags ikke er noget man kommer sovende til, så han gør ekstra meget
ud af at sprede en dårlig stemning omkring sig. Men selvom han selv mener, at han plan er aldeles genial,

viser det sig snart at den er særdeles svær at gennemføre. For han møder pigen Vilde - og når man er forelsket,
er det uhyre svært at være negativ. Vurdering: Det er en utroligt morsom historie om "den første forelskelse",
og om de planer vi laver, som livet har en tendens til at lave om på, uden at spørge os først. . For dem der kan
lide sjove ungdomsbøger. En virkelig sjov bog, med nok alvorlige sider til, at gøre den til en virkelig god

bog.
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dårlig stemning omkring sig. Men selvom han selv mener, at han
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morsom historie om "den første forelskelse", og om de planer vi
laver, som livet har en tendens til at lave om på, uden at spørge os
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Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kærlighed & kaos - og kunsten at være negativ&s=dkbooks

